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  : השנים האחרונות כלהלן3 - לסהמתייחמצורף המידע המבוקש 
המקבלים מאמרים לאחר שיפוט , בכתבי עת מדעים מוכרים, לפרסוםרשימת מאמרים שפורסמו או התקבלו   .א

  ).סיםאין לכלול בסעיף זה מאמרים בקבצים בכנ(מדעי 
 .רשימת הרצאות שנישאו בכינוסים מדעים כולל אלה שעברו שיפוט מדעי תוך ציון עובדה זאת  .ב
 ).שנת סיום, התואר, שם משתלם(רשימת סטודנטים משתלמים שלהם שימש המבקש כמנחה ראשי   .ג
  .מענקהכוללת את שם המממן וסכום , )5,000$ מעל(רשימת המחקרים שזכו במימון חוץ   .ד
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   _________________    __________________   רכישת ציוד מדעי 
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