מלגת ולנסי  -מלגה לזכרו של משה ולנסי ז"ל
לשנת תשע"ז
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע מודיעה על מלגה לזכרו של משה ולנסי ז"ל לשנת
הלימודים תשע"ז.
המלגה על סך כ ₪ 10,000-תוענק בשנה האקדמית הנוכחית  -תשע"ז.
א .המלגה תוענק לתלמיד או תלמידה בעל/ת נזקקות כלכלית מוכחת ,המתגורר/ת
בפריפריה ולומד /ת לתואר בוגר במכון איינשטיין למתמטיקה .בשנת תשע"ז תוענק
המלגה לסטודנט במכון איינשטיין למתמטיקה ובשנה לאחר מכן לסטודנט בבית הספר
להנדסה ולמדעי המחשב.
ב.

המלגה תוענק לתלמיד מצטיין ,מאת הגב' יוספה מרגולין-ולנסי ,לזכרו של בעלה משה
ולנסי ז"ל  -בוגר ומוסמך האוניברסיטה העברית (לקורות חיים ופועלו של משה ולנסי ז"ל ).

ג .מיון ובחירת מועמד/ת סופי/ת למלגה יתבצעו על ידי הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע
בשיתוף יחידת הסיוע או מי שימונה מטעמם.
ד.

המלגה תקרא "מלגת ולנסי  -מלגה לזכרו של משה ולנסי ז"ל".
רשאים להגיש מועמדות ,סטודנטים העונים על הקריטריונים הבאים:




סטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון ,שנים א'-ג' בחוג למתמטיקה.
ממוצע ציונים  85ומעלה .תנאי נוסף לתלמידי שנה א' :נתוני קבלה גבוהים.
מגורים בפריפריה וצורך כלכלי מוכח (עמידה בקריטריונים לזכאות למלגה אשר
נקבעו על ידי יחידת הסיוע של האוניברסיטה העברית).

אופן הגשת המועמדות:
יש למלא את טופס הגשת המועמדות למלגה (וכן בקשה למלגת סיוע המצורף למי שלא
מילא עד כה) ולהגישו בחוג הלימודים ( (ornaba@savion.huji.ac.ilלא יאוחר מתאריך
.10/2/2017
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הגשת מועמדות למלגה ע"ש משה ולנסי ז"ל
שם משפחה

שם פרטי

מספר ת"ז

חוג לימוד

שנת לימודים

דוא"ל אוניברסיטאי

נא למלא את הסעיפים הבאים:

 .1ממוצע ציונים שנתי ______________ ממוצע ציונים מצטבר ________________

 .2פרטים על המצב הכלכלי:



הגשתי בקשה למלגת סיוע מהאוניברסיטה העברית בשנה"ל תשע"ז כן /לא
נמצאתי זכאי למלגת סיוע מהאוניברסיטה העברית בשנה"ל תשע"ז כן /לא

 לתלמיד שלא הגיש בקשה למלגת סיוע יש למלא את טופס הבקשה למלגת סיוע ולצרף
מסמכים המעידים על המצב הכלכלי.
 אני מקבל/ת סיוע ממקור אחר .נא לפרט:
___________________________________________________________
 .3כתובת מגורים:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

תאריך ______________________ :חתימה_____________________________ :

יש להגיש טופס זה לחוג הלימודים בו הנך לומד/ת לא יאוחר מתאריך 10/2/2017
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