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يسعدنا أن نبدأ باستقبال طلباتكم لتكونوا جزء من برنامج إقامة 

مساحة بدورتها الثانية، يجب أن يتبع المتقدمون التعليمات بدقة 

متناهية، فلن يتم النظر يف طلبات التقديم اليت ال تلزتم بالمعايري 

المذكورة أدناه. 

نأمل منك ارسال جميع المتطلبات إىل الربيد االلكرتوين التايل: 

 application@miskartinstitute.org

المتطلبات: 

تعبئة هذه االستمارة وحفظها وتسميتها بالصيغة -

التالية: 

 (eg. firstname_lastname_M2)

- ارفاق السرية الذاتية وتسميتها بالصيغة التالية:  

 (eg. firstname_lastname_M2CV.pdf)

- ارفاق الملف الفين وتسميته بالصيغة التالية:  

 (eg. firstname_lastname_M2Portfolio.pdf)

 We are excited to receive your application for the

 Masaha Art Residency – cycle 2. Applicants must

 follow the application guidance below precisely.

 Applications that do not adhere to the criteria as set

 out in this document will unfortunately not be

 considered.

 Kindly send all required documents to the

 following email:

 application@miskartinstitute.org

  Required documents:

- An up to date CV 

Kindly save your CV in this format:  

(eg.firstname_lastname_M2CV) 

- An up to date portfolio 

Kindly save your portfolio in this format:  

(eg.firstname_lastname_M2portfolio) 

- The application form below 

Kindly save your application in this format:  

(eg.firstname_lastname_M2)

mailto:application@miskartinstitute.org
mailto:application@miskartinstitute.org


Application form | نموذج التسجيل

Full Name | االسم الرباعي * Date of Birth | تاريخ الميالد * 

Gender | اجلنس * Nationality | اجلنسية * 

City | المدينة * Country | الدولة* 

Email |  الربيد االلكرتوين* Mobile number | رقم التواصل * 

Website | الموقع اإللكرتوين 

 

Social Media Handles | حسابات التواصل * 

Twitter / حساب تويرت 

Instagram account / حساب انستغرام 

Other / أخرى 

English level | مستوى اللغة اإلنجلزيية* 

              Beginner | مبتدئ 

              Intermediate | متوسط  

              Advanced | متقدم  



 

س. ما الذي ترغب يف تطويره من خالل موضوع اإلقامة؟ أخربنا عن 

رأيك يف الموضوع وكيف سيأثر بك، وما هي احتياجاتك؟، وما نوع 

احلوار الذي قد ترغب يف استضافته يف المجلس (إن وجد)، وما هي 

النتائج اليت تطمح لها عىل المدى القريب والبعيد. 

Q. What would you like to develop for this thematic 

residency? Use this space to tell us how you will 

respond to the theme, what specific needs you have, 

what kind of Majlis talk you might like to host (if any), 

and what outcomes you envision in the short and long 

term. (max 5000 words)*
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