החוג להיסטוריה כללית – התכנית ע"ש ג'ורג' ל' מוסה להיסטוריה

טופס מועמדות ל"מלגת ג'ורג' ל' מוסה" לשנת הלימודים תשע"ד )(2013-2014
לתשומת לבכם :עליכם *
להגיש טופס מועמדות זה
ואת כל המסמכים הנלווים ב-
! 6עותקים

נא הוסף/הוסיפי תמונת
פספורט כאן.

שם פרטי ___________ :שם משפחה___________ :
שם באנגלית:
___________Surname: ___________ first name:______________ middle name:

תעודת זהות_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
תאריך לידה )___/___/_________ :(DOB
מצב משפחתי :נ  /ר _______________ )נא לציין מספר נלווים במידה וקיימים(
מקום לידה________________- :
כתובת נוכחית____________________________ :
טלפון/נייד______________________________:
כתובת קבועה_________________________ :
טלפון______________________________:
טלפון נייד__________________________ :
דואר אלקטרוני )נא לכתוב בכתב יד ברור(___________@_________________ :
הנני תלמיד/ת החוג)ים( ______________
בשנת הלימודים הנוכחית הנני תלמיד/ה לתואר ____________________ )נא ציינ/י שנה(
בשנת הלימודים הבאה בכוונתי ללמוד לתואר _____________________ )נא ציינ/י שנה(
תחום התמחות כללי /עניין_________________ :
שפות________________________- :
רמת שליטה באנגלית_________________ :
האם הנך מחזיק/ה בדרכון נוסף שאינו ישראלי? )אם כן ,נא ציין איזה( _____________
)המשך מעבר לדף(

נא מלאו את הפרטים הבאים באנגלית:
____________ Place of Birth:
______________ Date of Birth (month/day/year):
_____________ Country of residence:
_____________ Country(s) of citizenship:
____________________ Passport Number:
_______________ Name of mother:
________________ Name of father:
__________________ Permanent Address:

שימ/י לב :נא ספק/י את הפרטים הנ"ל גם לגבי כל אחד מן הנלווים )בעל /אישה /ילדים( אליך.
לתשומת לבך  :מלגת מוסה היא מלגה בת שנתיים .שנת הלימודים הראשונה של המלגה כוללת
שהות בת  2או  3סמסטרים באוניברסיטת ויסקונסין מדיסון )(University of Wisconsin-Madison
בארה"ב ,ואילו השנה השנייה באוניברסיטה העברית שבירושלים .אין אפשרות להחליף את הסדר
בין השנים  .המלגה כוללת מלגת לימודים מלאה לשנת לימודים במדיסון ויסקונסין ,הוצאות נסיעה,
מענק מחקר ,סיוע לבני משפחה נלווים ,וכן מלגת לימודים בשנה השנייה באוניברסיטה העברית.
עליך להיות רשומ/ה כתלמיד/ה מן המניין באוניברסיטה העברית בירושלים כדי לעמוד בתנאי הזכאות
למלגה .המלגות מיועדות לתלמידי החוג להיסטוריה כללית ולתלמידי החוגים ההיסטוריים
באוניברסיטה העברית שבירושלים .לתלמידי החוג להיסטוריה כללית תינתן עדיפות ,אולם גם
סטודנטים מחוץ לחוג להיסטוריה כללית אשר מחקרם עוסק בתחום היסטורי מובהק רשאים להגיש
מועמדותם למלגה.

כמה סמסטרים ברצונך ללמוד באוניברסיטת ויסקונסין מדיסון? )נא סמנ/י בעיגול(:
א 2 .סמסטרים בלבד )סמסטר סתיו  +אביב (2013-14
ב 3 .סמסטרים )סמסטר סתיו  +אביב  +קיץ (2013-14
במידה ותמצא/י מתאימ/ה תזומנ/י לראיון במהלך ינואר-מרץ  .2013הראיון ייערך בחוג
להיסטוריה כללית ,האוניברסיטה העברית.

נא צרף/י לטופס המועמדות למילגה גם את המסמכים הבאים:
•  2מכתבי המלצה )יועברו ישירות למזכירות החוג להיסטוריה כללית(.
• גיליונות ציונים )אם מאוניברסיטה עברית ,מספיק תדפיס ממידע אישי(
• קורות חיים באנגלית ) – (CVעד  2עמ'
• תיאור קצר באנגלית של תכנית העבודה בתקופת המלגה – עד  2עמ'.
* מועד אחרון להגשה 1 :לינואר 2013
נא להגיש  /לשלוח את טופס המועמדות והמסמכים המצוינים ב 6-עותקים לעיל לידי :
התכנית על שם ג'ורג' ל' מוסה בהיסטוריה
מזכירות החוג להיסטוריה כללית
האוניברסיטה העברית בירושלים 91905

