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מלגות מחייה דו-שנתיות
לנרשמים ללימודי מוסמך

בשנת הלימודים תשע"ו (2016-2015)בשנת הלימודים תשע"ו (2016-2015)

המרכז לחקר הנצרות מעניק מלגות מחיה 
דו-שנתיות לנרשמים/ות בשנת הלימודים  
המחקרי  במסלול  מוסמך  ללימודי  תשע"ו 
מתחומי  באחד  להתמחות  המבקשים/ות 

העניין של המרכז לחקר הנצרות:
הברית החדשה, הנצרות הקדומה,     

ספרותה והקשריה היהודיים.
הנצרות בארץ ישראל     

(בכל התקופות ובכל התחומים).
הנצרות המזרחית.    

יחסי יהודים-נוצרים.    
    

כללי הזכאות:

את  יסיימו  אשר  לתלמידים/ות  מיועדת  המלגה     
תשע"ה  הלימודים  בשנת  הבוגר  לימודי 
מוסמך  לתואר  להירשם  ומתעתדים/ות 
תשע"ו  הלימודים  בשנת  העברית  באוניברסיטה 
אשר  המחקרי;  במסלול  מלאה  לימודים  לתוכנית 
 ;90 לפחות  היה  הבוגר  בתואר  ציוניהם/ן  ממוצע 
שפת  תשע"ו  הלימודים  בשנת  ילמדו  ואשר 
(כגון:  התתמחות  לתחום  בהתאם  מקורות 

יוונית, לטינית, סורית, ערבית).

מועמדותו/ה  את  להגיש  התלמיד/ה  על    
להגשת  המקוונת  המערכת  באמצעות 

מועמדות למלגות
 (http://scholarships.huji.ac.il) 

ולצרף שם את המסמכים הבאים: 

(ניתן להוריד  [1] טופס בקשה מלא   
את הקובץ במערכת המקוונת); [2] 
קורסי  של  מעודכן  ציונים  גיליון 
לימודים  תוכנית   [3] הבוגר; 
הלימודים  לשנת  משוערת 
זכאות  אישור    [4] תשע"ו; 

לתואר בוגר ממזכירות החוג; 
[5] מכתב המלצה אשר יישלח ישירות ע"י

הממליץ לפי המנגנון המתואר במערכת המקוונת.

ומכתב  המועמדות  להגשת  ן  אחרו מועד     
תינתן  תשובה   .31/8/2015 ההמלצה: 
המועמדות  ספטמבר.  חודש  במהלך  למועמדים 
תישקל רק לאחר קבלת מכתב ההמלצה. קבלת 
בוגר  לתואר  זכאות  בהצגת  מותנית  המלגה 
ממזכירות החוג, הרשמה לתואר מוסמך במסלול 
המחקרי בראשית שנת הלימודים תשע"ו, והצגת 
תכנית לימודים מעודכנת מתום תקופת השינויים. 
בהגשת  מותנית  השנייה  בשנה  המלגה  קבלת 
מציאת  ציונים,  אחד),  (עמוד  התקדמות  דו"ח 

מנחה, וגיבוש נושא לעבודת מחקר.

האוניברסיטה העברית בירושלים, 
הפקולטה למדעי הרוח, הר הצופים, ירושלים 91905  

www.csc.org.il / csc@mail.huji.ac.il 
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�e Hebrew University of Jerusalem
הפקולטה למדעי הרוח

האוניברסיטה העברית בירושלים

המרכז לתולדות האמנות ע”ש רוברט ה. וקלריס סמית מעניק 
מלגות נסיעה )קצרת מועד( לתלמידי מוסמך במסלול המחקרי 

ולתלמידי דוקטורט שלב ב’, העוסקים בתולדות האמנות.

המרכז לתולדות האמנות
ע”ש רוברט ה. וקלריס סמית

באוניברסיטה העברית בירושלים
לקיץ 2018

מלגות נסיעה

המלגה מיועדת לתלמידים מצטיינים שלומדים לתואר שני במסלול 
המחקרי או לתואר שלישי )לאחר אישור נושא עבודת הדוקטורט(. 

על התלמיד/ה למלא את טופס המועמדות האלקטרוני, באמצעות 
המערכת המקוונת של מלגות ופרסים שבאתר האוניברסיטה )כולל 

שמות ממליצים( ולצרף אליו גיליון ציונים מעודכן של קורסי תואר 
ראשון ושני.

יש לצרף גם תכנית מפורטת של מטרת הנסיעה, מהלכה, ועלותה 
המשוערת.

מועד אחרון להגשת המועמדות: 15.6.2018

http://scholarships.huji.ac.il :לכתובת

 עדיפות תינתן למי שלא קיבל מלגה מהקרן בעבר
ולמי שאינו מקבל מלגה ממקורות אחרים

2019

10.6.2019

2021

20.6.2021

2022

9.6.2022


