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בקשה להכנת אישור זכאות לתואר  הנחיות ל הנדון:

על מנת שתהליך סגירת התואר יתבצע ללא עיכובים מיותרים, יש לקרוא את ההנחיות הבאות ולפעול על  

 פיהן: 

מתחיל  ה סגירת    תהליך .1 זכאות    ,ךביוזמתתואר  אישור  להכנת  "בקשה  טופס  מילוי  באמצעות 

הטופס  ".לתואר בקורסים  למלא    שי  את  הציונים  שכל  אחרי  מטלות   מעודכנים רק  כל  והושלמו 

ציון עבודת  )  גמרהעבודת  שיפוט  ו  בחינת גמרהלומדה למניעת הטרדה מינית,  התואר, לרבות  

  . (ייזור האישופיע באלא יהגמר 

החתימה על    טרם,  בדיווח הציונים  בעיהה וקיימת  במיד  מזכירות המחלקהפנות אל  ל  ךבאחריות .2

   .תקן ציוניםניתן ל לאסגירת התואר  לאחר. בקשהס הטופ

 .במייל מזכירות המחלקהאל  יש להגיש את טופס הבקשה להכנת אישור זכאות   .3

 :  סגירת התוארלהלן שלבי  .4

בקשתך,  המחלקה    א. את  הלימו  עמידתךאת  ומאשרת  בודקת  מקבלת  בהתאם    דיםבתכנית 

 .  פקולטהמוסמכים במזכירות המשך טיפול על כך ל האישוראת ומעבירה  ,לשנת החוזה

הבקשה,    בודקת  פקולטהבמוסמכים  מזכירות    ב. זכאות את  אישור  ומכינה  התואר  את  סוגרת 

 וגיליון ציונים. 

(  יתרת חוב בוגר'')  חשבונך וסוגר אותו. במידה ונמצא חובבודק את  מדור חשבונות סטודנטים    ג.

 יש להסדירו בהקדם.

   חובות כספיים.ן אישו ים/ספר תךן ברשושאיקת ודב ספרייהה ד.

 . שבועות 6-כאורך  תהליך סגירת התואר ה.

עותקים   3-בנים  הציו גיליון  והזכאות    אישור  עותקים מודפסים של  3מזכירות הפקולטה שולחת   .5

)לא  בדואר   שצויבדואר  רגיל  לכתובת  לסגירתנה בטופס  ירשום(  ניתן  התואר  הבקשה  ן להזמי. 

)בתשלוםאישורים   דיגיטלית  האוניברסיטה  חתומים  בתיאום  או   (באתר  אישי  באופן  לקבלם 

 במייל(.  םאישורי קבלניתן ל )לא דואריחת במראש לפני של

בברכת המשך הצלחה,      

 מוסמכים מזכירות      

הפקולטה למדעי הרוח והחברה  
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בקשה להכנת אישור זכאות לתואר שני

 א /נ/ז  :  מגדר___________________ __________________________ת.ז. :ומשפחהשם 

כתובת: _______________________ ישוב: ________________ מיקוד: _______________ 

_______ __________ נייד    ______ _______: ___ ן ביתטלפו  ___________________ דוא"ל: 

לתואר  אבקש   זכאות  אישור  עבורי  במחלקהלהכין  ___  __ ___ ____ ל____________  בתכנית/שני 

שמופיעים  כפי ) בקורסים שלמדתיגיליון הציונים ים בדווחמהסופיים ההציונים שבדקתי את   תהנני מאשר/

 (. במידע מנהל תלמידים

 . ים/ציון לבקש לתקן שור הזכאות אובאיאת שמי  לשנותבקשה זו, לא אוכל כי לאחר הגשת  ידוע לי

. בדרכוןבתעודת הזהות ויעים כפי שמופהשם הפרטי ושם המשפחה לרשום את  נא

 ת או דרכון חובה לצרף צילום של תעודת זהו

_ ____________________   שם משפחה בעברית _____ _שם פרטי בעברית ______________

 __ _____________ שם משפחה באנגלית __ _  ________ ______________שם פרטי באנגלית 

אבקש לשקלל את כל הקורסים שלמדתי 

 הבאים:אבקש לא לשקלל את הקורסים 

שנהסמסטר קורס השם קורס ה מס' 

ו/או  ידוע   הזכאות  אישור  את  אקבל  בטרם  כי  לפרלי  עליי  לאוניברסיטההתעודה,  חובותיי  כל  את   וע 

ח) יתרות  הפקדמסירת    ,ובתשלום  טופס   + התזה  של  דיגיטלי  בספרייהעותק  העבודה  רת  החז,  ת 

 . (לספרייה חובספרים/

תאריך : ____________  _______ _____ _ ____  חתימה: ________________________  שם:

1112-טפ




