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ד"בס  
 

  ____________תאריך   ;                מדור תשלומי סגל אקדמי: אל 

 

  ____________מחלקה           .   ז.מספר ת_______________________         : מאת 

  

  

  
  .ח מפורט"ל אני מגיש בזה דו" עם שובי ארצה מחו-ל"דוח על השתלמות בחו: הנדון 

  
  _____ה ימים "ס    __ /__/____עד תאריך     __/__/____ל מתאריך "תקופת ההשתלמות בחו. 1

  ______________________________________________________________: ארצות ההשתלמות . 2

השתתפות בכנס או    , מתן הרצאות, פעילות מדעית מחקרית: נא לציין סוגי הפעילות המחקרית שבוצעה כגון : פרוט ההשתלמות . 3

  .יש לרשום תאריכים ושמות המוסדות בהן נערכה הפעילות. וכל מידע אקדמי רלוונטי אחר, סיור ספריות, דעיסימפוזיון מ

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

  מימון חוץ/ מחקר   /  ב  "מקקמ: כרטיס נטיסה שולם . 4

            *******************  

  

  .הריני לאשר כי הפעילות הרשומה בדוח שלעיל הינה פעילות אקדמית 

  
  

_________________                ______________________  
     חתימת ראש המחלקה                 חתימת חבר הסגל

  
  בכל מקרה עליה למטוס יכרטיסיש לצרף את העתק של : לתשומת לב 
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