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 קרן מכבים של יוצאי איראן –ז "מלגות וקריטריונים לשנת תשע
 
 יות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל\לסטודנטיםמלגות  32-זו השנה המעניקה " של יוצאי איראן בישראל קרן מכבים"

  :בקטגוריות הבאות
 

 בישראל (ללא מסלול תזה)תואר ראשון ותואר שני תלמידי מלגות סיוע ל
דים עד שנתיים מתום הלימו סכום המענקמן  להחזיר מחצית בה הסטודנט יידרש) מלגת הלוואה או;  המענק ללא תמור

 .(או ריבית/וזאת ללא הצמדה ו
 :קריטריונים

 ג"י המל"לימודים לתואר אקדמי בתכנית לימודים מלאה במוסד מוכר ע. 
  או פטור רפואי עתודאים, למעט עולים חדשים, (מינימום שנה)שירות צבאי או לאומי. 

  03גיל מרבי להגשת המועמדות הוא. 

  נולדו באיראן מי שאחד מהוריו או סבא או סבתאאיראן או ילידי. 

 אקונומי-מצב סוציו. 
 

 לתלמידי תואר ראשון בישראל הצטיינות מלגות
 .אקונומי-ללא קשר למצבם הסוציו, יוצאי איראן ממשפחות של ינים סטודנטים מצטילמלגות 

 :םקריטריוני

  לימודים השנייהההחל משנת  ג"י המל"במוסד מוכר עלתואר אקדמי לימודים. 
 ו"עבור שנת הלימודים תשע, לפחות 03 – ציון ממוצע. 

  או פטור רפואי עתודאים, למעט עולים חדשים, (מינימום שנה)שירות צבאי או לאומי. 
  03גיל מרבי להגשת המועמדות הוא. 
  נולדו באיראן מי שאחד מהוריו או סבא או סבתאאיראן או ילידי. 

 
 בישראל ותואר שלישי (במסלול תזה)תואר שני לתלמידי מלגות לתארים מתקדמים 

 . בארץהמוכרים בכל התחומים ובכל המוסדות להשכלה גבוהה  ות/סטודנטים
 :קריטריונים דרושים

 ת ישראל/ית ישראל ותושב/אזרח. 

 מצוינות אקדמית. 
  או פטור רפואי עתודאים, למעט עולים חדשים, (מינימום שנה)שירות צבאי או לאומי. 

 ז ולסטודנטים "נטים שהתקבלו לתואר שלישי לתשעסטוד ;(במסלול הכולל כתיבת תזה)שני  ות לתואר/סטודנטים
  .וטרינריה החל מהשנה הרביעית\רפואת שיניים\לרפואה

  (. כולל רפואה)לתואר שלישי  23-לתואר שני ו 23גיל מרבי להגשת המועמדות הוא 
  נולדו באיראן מי שאחד מהוריו או סבא או סבתאאיראן או ילידי. 

 
 מלגות מיוחדות
 .סטודנטים יוצאי העדה האתיופית בלבדמיועדות עבור 

 :קריטריונים דרושים
  ג בעדיפות לתלמידי תואר ראשון"י המל"במוסד מוכר עלתואר אקדמי לימודים. 
  או פטור רפואי עתודאים, למעט עולים חדשים, (מינימום שנה)שירות צבאי או לאומי. 

  03גיל מרבי להגשת המועמדות הוא. 
 אקונומי-מצב סוציו. 
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 ,בהצלחה
 קרן מכבים של יוצאי איראן


