
                                                                                                                     
 

 

شروط استحقاق برنامج "إرتقاء" للمنح، لطلبة اللقب األول من أبناء المجتمع العربي، 
 תנאי .الدرزي، والشركسي

 

 شروط الحصول على المنحة للسنة األولى:

 أن يكون الطالب من المجتمع العربي، الدرزي، أو الشركسي في إسرائيل. ●
 .مسّجل/ـة أكاديمياوحالتهـ/ـا  السنة األولى،أن يكون/ تكون طالبا/ طالبة في  ●
 ساعة تعليمية/ كورسين أكاديميين في الفصل للطلبة المتعلمين في الجامعة المفتوحة. 12حد أدنى  ●
 المؤسسة التعليمية التي أعلنت عن انتسابي إليها، وقمت بتقديم مصادقة مالئمة على تعلمي فيها. ●
 وقمت بتقديم مصادقة مالئمة على تعلمي فيه.المسار األكاديمي الذي أعلنت عن انتسابي إليه،  ●
أن ال يزيد مجموع المنح التي حصلت عليها / التي سأحصل عليها خالل هذا العام )ال يشمل منحة  ●

 )عشرين ألف شيكل جديد(.₪  20.000"ارتقاء"( عن 
ة ساعة تطوع مجتمعي: في إطار نشاط يحدد لي من قبل اللجنة التوجيهية و/أو أي 40التطوع لـ  ●

 هيئة مؤتمنة على األمر، وخصوصا "بيراح".
 

 شروط الحصول على المنحة للسنة الثانية:

أن تنطبق جميع الشروط التي تم تحديدها للحصول على المنحة في السنة األولى على المتقدم ممن  ●
 يدرس في السنة الثانية.

 أكاديميا. مسّجل/ـةأن يكون/ تكون طالبا/ طالبة في السنة الثانية، وحالتهـ/ـا  ●
 ساعة تعليمية / كورسين أكاديميين في الفصل للطلبة المتعلمين في الجامعة المفتوحة. 12حد أدنى  ●
كورسات في السنة التعليمية األولى، للطلبة الذين يتعلمون في  5مراكمة حد أدنى متمثل في  ●

 الجامعة المفتوحة.
 تقديم مصادقة مالئمة على تعلمي فيها.المؤسسة التعليمية التي أعلنت عن انتسابي إليها، وقمت ب ●
 .المسار األكاديمي الذي أعلنت عن انتسابي إليه، وقمت بتقديم مصادقة مالئمة على تعلمي فيه ●
حصل عليها خالل هذا العام )ال يشمل منحة تالمنح التي حصلت عليها / التي س أن ال يزيد مجموع ●

 )عشرين ألف شيكل جديد(.₪  20.000"ارتقاء"( عن 
ساعة تطوع مجتمعي: في إطار نشاط يحدد لي من قبل اللجنة التوجيهية و/أو أية  80التطوع لـ  ●

 هيئة مؤتمنة على األمر، وخصوصا "بيراح".
 
 

 شروط الحصول على المنحة للسنة الثالثة*:

 

أن تنطبق جميع الشروط التي تم تحديدها للحصول على المنحة في السنة الثانية على المتقدم ممن  ●
 رس في السنة الثالثةيد
 أكاديميا مسّجل/ـةأن يكون/ تكون طالبا/ طالبة في السنة الثالثة، وحالتهـ/ـا  ●
 ساعة تعليمية / كورسين أكاديميين في الفصل للطلبة المتعلمين في الجامعة المفتوحة. 12حد أدنى  ●
ن يتعلمون في الجامعة كورسات في سنتي التعليم األوليين، للطلبة الذي  10مراكمة حد أدنى متمثل في  ●

 المفتوحة.
 نقطة استحقاق أكاديمية في السنتين األوليين من التعليم. 60مراكمة  ●
 المؤسسة التعليمية التي أعلنت عن انتسابي إليها، وقمت بتقديم مصادقة مالئمة على تعلمي فيها. ●
 على تعلمي فيهالمسار األكاديمي الذي أعلنت عن انتسابي إليه، وقمت بتقديم مصادقة مالئمة  ●



                                                                                                                     

أن ال يزيد مجموع المنح التي حصلت عليها / التي سأحصل عليها خالل هذا العام )ال يشمل منحة  ●
 )عشرين ألف شيكل جديد(.₪  20.000"ارتقاء"( عن 

ساعة تطوع مجتمعي: في إطار نشاط يحدد لي من قبل اللجنة التوجيهية و/أو أية هيئة  80التطوع لـ  ●
 صوصا "بيراح".مؤتمنة على األمر، وخ

 في السنة الثالثة. 8,000* الطلبة الذين يتعلمون لنيل لقب يستمر لثالثة أعوام سيحصلون على 
 

 شروط الحصول على المنحة للسنة الرابعة *:

 

أن تنطبق جميع الشروط التي تم تحديدها للحصول على المنحة في السنة الثالثة على المتقدم ممن  ●
 يدرس في السنة الرابعة

 تعليم لنيل اللقب يستمر أربعة سنوات بحسب تعريفات المؤسسة األكاديمية ومجلس التعليم العالي. ●
 ساعة تعليمية / كورسين أكاديميين في الفصل للطلبة المتعلمين في الجامعة المفتوحة. 12حد أدنى  ●
 تعلمي فيها.المؤسسة التعليمية التي أعلنت عن انتسابي إليها، وقمت بتقديم مصادقة مالئمة على  ●
 المسار األكاديمي الذي أعلنت عن انتسابي إليه، وقمت بتقديم مصادقة مالئمة على تعلمي فيه ●
أن  ال يزيد مجموع المنح التي حصلت عليها / التي سأحصل عليها خالل هذا العام )ال يشمل منحة  ●

 )عشرين ألف شيكل جديد(.₪  20.000"ارتقاء"( عن 
عي: في إطار نشاط يحدد لي من قبل اللجنة التوجيهية و/أو أية هيئة ساعة تطوع مجتم 80لتطوع لـ  ●

 مؤتمنة على األمر، وخصوصا "بيراح".
 

شيكل في السنة الثالثة، و  8,000أعوام سيحصلون على   4ن يتعلمون لنيل لقب يستمر * الطلبة الذي 

 شيكل إضافية في سنة التعليم الرابعة 8,000

تحت أية ظروف، في حال كانت خارجة عن السنوات القياسية للحصول على  لن يتم تقديم منحة تعليمية،

 سنوات. 4درجة، ولن تكون ألكثر من 


