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   מלגות ללימודים בחו"למלגות ללימודים בחו"למלגות ללימודים בחו"ל
   במסגרת הסכמים לחילופי סטודנטיםבמסגרת הסכמים לחילופי סטודנטיםבמסגרת הסכמים לחילופי סטודנטים

 

במסגרת הסכמים בין האוניברסיטה העברית ואוניברסיטאות שונות בחו"ל, מוצעות מלגות 

, 2009-2010  עבשנה"ל תש")עדיפות לתלמידים מתקדמים( * לכל התאריםללימודים בחו"ל, 

 להלן:דכ

 
 תואר בוגר בתשס"ט התכנית אינה מיועדת לתלמידי שנה א' ל* 

 

 מס. האוניברסיטה

 מלגות

ידיעת 

 שפה

 ברלין  )גרמניה(     
www.fu-berlin.de  

 לשנה 1

 

 גרמנית

 פרייבורג  )גרמניה(
www.uni-freiburg.de 

 לשנה 3

 

 גרמנית

 רמניה(  היידלברג  )ג
www.uni-heidelberg.de 

 לשנה 1

 

 גרמנית

 היידלברג,  קורסי קיץ
www.uni-heidelberg.de 

8 
 2009אוגוסט 

 גרמנית

ציריך  )שוויץ(          
www.unizh.ch 

 גרמנית לשנה 1

 (שוויץ)ז'נבה, 
www.unige.ch 

 צרפתית לשנה 2

 פקין  )סין(
www.pku.edu.cn 

 סינית לשנה 1

 

 סוקה  )יפן(
www.soka.ac.jp 

 יפנית לשנה 1

 יונסיי  )ד' קוריאה(
http://ysid.yonsei.ac.kr 

 או  לשנה 1

ב'  לסמסטר 2

 (2010)פב' 

 אנגלית
)דרישת

TOEFL) 

 (צרפת) 4פריס -סורבון 
www.paris-sorbonne.fr 

 צרפתית לשנה  2

 מס. האוניברסיטה

 מלגות

ידיעת 

 שפה

 טורונטו )קנדה(
www.utoronto.ca 

 אנגלית לשנה 2
דרישת)

TOEFL) 

 יורק )קנדה(
www.utoronto.ca 

 אנגלית לשנה 1
)דרישת

TOEFL) 

אילינוי, אורבנה שמפיין 

 )ארה"ב(
http://www.uiuc.edu 

 אנגלית לשנה  2
)דרישת

TOEFL) 

סידני )אוסטרליה(   
www.usyd.edu.au 

 לסמסטר 4
או יולי  )מרץ 

2010) 

 אנגלית
)דרישת

TOEFL) 

 מלבורן,  )אוסטרליה(

www.unimelb.edu.au 
 לסמסטר  2

)פבר' או יוני 

2010) 

 אנגלית
)דרישת

TOEFL) 

 ליידן   )הולנד(        
www.leidenuniv.nl 

 אנגלית לשנה 1
)דרישת

TOEFL) 

 אמסטרדם  )הולנד(
www.uva.nl  

 אנגלית לשנה 2
)דרישת

TOEFL) 

 
 

   : : : לתשומת לבכםלתשומת לבכםלתשומת לבכם

   

   מראש עם הפקולטה. מראש עם הפקולטה. מראש עם הפקולטה.    לתאםלתאםלתאם   ישישיש   ,,,במסגרת הסכמי חילופיןבמסגרת הסכמי חילופיןבמסגרת הסכמי חילופין   ,,,לימודים בחו"ללימודים בחו"ללימודים בחו"לקבלת נקודות זיכוי בגין הקבלת נקודות זיכוי בגין הקבלת נקודות זיכוי בגין הללל   

    בחו"ל.בחו"ל.בחו"ל.   נחשבים כלימודים לתוארנחשבים כלימודים לתוארנחשבים כלימודים לתואר   ינםינםינםאאאלימודים אלו לימודים אלו לימודים אלו   

   

 ,סטודנטים)  http://www.huji.ac.il:רסיטההאוניב באתר מצואניתן ל נוספותהנחיות טופס הרשמה ו
  http://milgot.huji.ac.il: או לימודים בחו"ל(, אתר המלגות, מלגות פרסים והלוואות

 
 (2916/5881032, )טלפון 403, חדר 1ה, קומה הצופים, בניין המנהל-הר: לפנות למזכירות האקדמיתניתן גם 

 . liatg@savion.huji.ac.ilדוא"ל:  לליאת גבאי, –
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