מלגות לתלמידי תואר שני מצטיינים במסלול המחקרי
לשנת הלימודים תשע"ג
המרכז לחקר הנצרות מודיע על הענקת מלגות לתלמידי מוסמך במסלול המחקרי לסטודנטים המתמחים
באחד מתחומי העניין של המרכז לחקר הנצרות:
• הברית החדשה ,הנצרות הקדומה ,ספרותה והקשריה היהודיים
• הנצרות בארץ ישראל )בכל התקופות ובכל התחומים(
• הנצרות המזרחית
• יחסי יהודים-נוצרים
רשאים לפנות:
• תלמידי מוסמך במסלול המחקרי הרשומים באוניברסיטה העברית בשנה"ל תשע"ג לתכנית
לימודים מלאה.
• ועדת המלגות תדון אך ורק במועמדים שממוצע ציוניהם בשנת הלימודים האחרונה היה לפחות . 90
• תינתן עדיפות לסטודנטים בשנה ב' לתואר מוסמך במסלול המחקרי אשר גיבשו נושא לעבודת
המחקר ובחרו מנחה.
הגשת בקשות:
• יש למלא את טופס הבקשה המצורף
• גיליון ציונים מעודכן של קורסי המוסמך
• מכתב המלצה מהמנחה שישלח ישירות למזכירת המרכז irinak@savion.huji.ac.il
המועד האחרון להגשת הבקשות – 15.11.2012
יש לשלוח את בקשות למזכירת המרכז :אירנה קמינסקי irinak@savion.huji.ac.il

המרכז לחקר הנצרות
האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי הרוח ,הר הצופים ,ירושלים 91905
טל / 02-5881398 .פקסcsc@mscc.huji.ac.il /http://csc.org.il / 02-5883819 :

בקשה למלגה לתלמידי שנה ב' מוסמך במסלול מחקרי
שם משפחה _______________________________ שם פרטי ________________________
מס' זהות _________________________שנת לידה _____________
מצב משפחתי ______________ מספר ילדים __________
כתובת קבועה________________________________________________________________
מיקוד _________ טלפון __________________ טלפון נייד ____________________________
דואר אלקטרוני ______________________________________________________________
מקום העבודה _____________________________ תפקיד ________________היקף משרה____
המקור/ות_________________________
האם קבלת מלגה או מענק בשלוש השנים האחרונות?
הסכום_________________________________________________________ :
האם בקשת מלגה אחרת לשנת הלימודים הבאה? כן  /לא
אם כן ,ציין/י את שמות הגורמים אליהם פנית
_____________________________________________________________________
הפונים מתבקשים לדווח על גובה המלגה שאושרה להם ממקורות אחרים
בעל/ת תואר בוגר משנת ___________ בחוגים :חוג א'______________ חוג ב'_______________
באוניברסיטה ___________________________________
ציון סופי בחוג א' __________ ציון סופי בחוג ב' _________
רשום/ה כתלמיד/ת מוסמך משנת _________________________
שנת הלימודים הנוכחית תהיה השנה ________ ללימודי המוסמך מסלול מחקרי
מועד משוער לסיום התואר ______________
תחום ההתמחות
______________________________________________________________________
נושא עבודת הגמר
____________________________________________________________________
המדריך
______________________________________________________________________
שמות של מורים המכירים אותך בחוג _______________________________________
___________________________________________________________________
פרטי חשבון הבנק שלך:
בנק ___________ שם סניף ומספר סניף _________ מספר חשבון בנק_______________
הערות נוספות________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
הצהרה :אני מצהיר/ה שכל הפרטים שלעיל נכונים ומדויקים .אני מתחייב/ת למלא אחר התנאים
המפורטים בתקנון למקבלי מלגות .כמו כן הנני מתחייב להודיע למזכירות המכון על כל שינוי שיחול
בפרטים הרשומים בטופס זה.
תאריך______________________:

חתימת המבקש/ת_______________________:

