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 תהליך הגשת בקשה למלגת כניסה ללימודים מתקדמים באמצעות המידע האישי 

סטודנטים יקרים, אנא קראו בעיון את תהליך ההגשה המפורט להלן. אנו מפנים את תשומת לבכם 

 לחובתכם להכיר את הכללים והתקנות הנוגעים להגשת בקשה למלגת כניסה ללימודים מתקדמים. 

 לפני הגשת הבקשה עליכם לבדוק את הזכאות להגשת הבקשה:

ודנטים מצטיינים, תלמידי שנה א', עם  כניסתם מיועדת לסט - מלגת כניסה ללימודים מתקדמים

ללימודים באוניברסיטת אריאל בשומרון, על סמך נתוני הקבלה ממוסד אקדמי קודם או בחינות כניסה 

 נוספות בהתאם לדרישת המחלקה.

  " לחץ כאן. "הגשת בקשה למלגת כניסה ללימודים מתקדמיםלנוהל 

 לחץ כאן באתר שכ"ל לבדיקת זכאותך: 

 

 הגשה מקוונת 

 כניסה למערכת מידע אישי .1

בחרו בסרגל העליון "אפשרויות נוספות" ולחץ על "בקשות וערעורים" לאחר מכן לחץ על   .2

 "בקשה למלגת כניסה ללימודים מתקדמים"

הנושא יש להקליד את הכותרת: בקשה למלגת כניסה נפתח לפניכם קובץ הבקשה, בשדה  .3

ללימודים מתקדמים. בשדה הנימוק יש לכתוב מהי הסיבה לבקשה למלגה, על סמך איזה 

 קריטריון הנכם מגישים את הבקשה.

 . browseעל ידי לחיצה על הכפתור הרלוונטיים לאחר מילוי הבקשה יש לצרף את הטפסים ה .4

 הטפסים הרלוונטיים:

 + גיליון ציונים של התואר ראשון דיפלומה  

  אישור לימודים לשנה"ל עבורה מתבקשת המלגה 

 מערכת שעות לשנה"ל עבורה מתבקשת המלגה 

  )צילום ציון מתא"ם )לתלמידי פסיכולוגיה 

  צילום ספח ציוןGMAT )לתלמידי מנהל עסקים( 

  נמצא באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים בלשונית  -טופס התחייבות של מבקש המלגה

 לטופס . לחץ כאן(  577"טפסים" )תחת שונות, טופס 

 טופס זה יש להדפיס למלא לסרוק ולצרף לבקשה.

 

 

https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/finance-department/%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%a9%d7%a0%d7%99/
https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/04/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%9E%D7%A1-577-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94.pdf
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 אופן הגשת המסמכים:

 תוך כדי תהליך ההגשה המקוון.  PDFצירוף המסמכים כקובץ 

בסיום הוספת כל הטפסים המתאימים יש ללחוץ על כפתור שלח, הבקשה תשלח לרכזת  .5

 להמשך טיפול. המלגות

 לאחר שליחת הבקשה ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה. .6

במהלך כל שלבי הטיפול בבקשה, סטטוס הבקשה יישאר "טרם טופל". בסוף  לידיעתכם:)

 תהליך הבקשה ישתנה הסטטוס "להתקבל" או לחילופין "לנדחה"(

. במידה ובקשתכם נדחתה "כהתקבל" במידה ובקשתכם אושרה יופיע סטטוס הבקשה  .7

 "כנדחה". סטטוס הבקשה יופיע 

 

 

 

 

 

 חת,מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומוצל 

 ביה"ס ללימודים מתקדמים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


