
  גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

  ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן

  

  טופס הרשמה לתואר שלישי

  .          לשנת הלימודים תש

  ./ותיק חדש

  ישיר  משולב   מסלול רגיל

 י טופס זה עיין היטב בתקנון וסדרי לימודים לתואר שלישי.לפני מילו .1

 עליך למלא כל הסעיפים המופיעים בטופס. .2

 במשבצת ליד האפשרות המתאימה. Xבמקום שבו יש מספר אפשרויות אנא סמן  .3

 הקפד לחתום על ההצהרה בסוף הטופס. .4

  

  של התואר השלישי. / השני:  אתחיל לימודי בסמסטר הראשון:

  

  פרטים אישיים:

  .          , מס'תעודת זהות/ דרכון:           , שם משפחה קודם:           , שם פרטי:           שם משפחה: 

  .          , שם פרטי בלועזית:           שם משפחה בלועזית: 

  ן למכתבים:מע

  .          , טלפון נייד:           , טלפון כולל קידומת:           , מיקוד:           , רחוב ומספר:           עיר: 

  .          דואר אלקטרוני: 

  .          , מיקוד:           : , רחוב ומספר          כתובת נוספת: עיר: 

  

  ./ נקבה: מין: זכר: 

  .          , תאריך עליה:           , ארץ עליה:           , ארץ לידה:           תאריך לידה: 

  ./ אלמן/ה: / גרוש/ה: / נשוי/נשואה: מצב משפחתי: רווק/ה: 

  .          , מס' ילדים (במידה ויש):           מס' אחים ואחיות (בנוסף לך):  

  /):1לה בכוח (אושרה א// עותושבות (עפ"י משרד הפנים): אזרח ישראלי: 

  .          / אחר, פרט: ): 2/ תייר (אושרה ב/):2סטודנט מבקר (אושרה א/ 

  .          , אם:           ארץ לידת הורים: אב: 

  

  

  

  



  שירות בצה"ל:

  .          , תאריך שחרור:           תאריך גיוס: 

/ / בשירות קבע: / בשירות חובה: סיימתי שירות צבאי:  מצב השירות הצבאי/ שירות לאומי:

/ / לפני גיל גיוס: / שחרור מוקדם: / עתודה אקדמית: / בדחיית גיוס: פטור מצה"ל: 

  ./ אסיים שירות הצבאי לאחרי פתיחת שנה"ל: / בשירות לאומי: דחיית המשך שירות: 

/ / רפואית: / אשה נשואה: אח/אחות משרתים בצה"ל: / מתחת לגיל גיוס:  סיבת הפטור:

/ / אזרח חוץ: / בן מעוטים שאינו חייב בשירות צבאי: / לימודית: / דתית: כלכלית: 

  .          / אחר: עולה חדש: 

  

  פרטים אישיים נוספים:

  תעסוקה:

  .          , מס' טלפון בעבודה כולל קידומת:           , תפקיד בעבודה:           מקום עבודה עיקרי: 

  פרטים על בני המשפחה:

 תעסוקה השכלה ארץ לידה ליהשנת ע שם משפחה ופרטי 

                                                        אב

                                                        אם

                                                        בן/בת זוג

  

  

  לעובדי אוניסרסיטת בן גוריון בנגב ובני משפחותיהם (לצורך שימוש בנושא דמי הרשמה ושכ"ל).

  /גוריון בנגב:  -אני עובד/ת באוניברסיטת בן

  . עובד באוניברסיטת בן גוריון בנגב:  אני בן/בת/בן זוג של 

  .          , מספר ת.ז.:           שם העובד: 

  

  לימודים אקדמיים והשכלה נוספת:

לימודים  שם המוסד מוסד

לקראת תואר/ 

 תעודה

 כ סה" משך הלימודים

שנות 

 לימוד

ציון  שם המחלקה

 סופי

מועד סיום 

הלימודים 

 (חודש+ שנה)

            

 

            משנה: תואר ראשון           

           עד שנה:

                                            

            

 

            משנה: תואר שני           

           עד שנה:

                                            



  

  .          נושא העבודה לתואר שני: 

  .          , שם המנחה לתואר שני:           ציון העבודה: 

  .          האם בקשת להירשם כתלמיד מחקר/ מתי ובאיזה מוסד: 

  

  הנני מבקש להירשם:

  .          במחלקה: 

  .          שטח המחקר המוצע: 

  .          ) 2,           ) 1בהנחיית: 

  .          מקום ביצוע עבודת המחקר: 

  

  קרא בעיון וחתום! - הצהרת המועמד

ידוע לי כי האוניברסיטה תבצע החזרים של תשלומי שכ"ל ישירות לחשבון הבנק אשר מצויין  .1

 כדלהלן:

הריני מצהיר/ה בזה, שכל סכום כאמור לעיל שיזקף לחשבון הנ"ל, יחשב כאילו שולם ע"י  .2

 אושרה קבלתו בחתימת ידי.האוניברסיטה לידי ממש ביום זיכוי החשבון בבנק וכאילו 

הרינו נותן/ת היתר לאוניברסיטה לבקש מהבנק כל הבהרה ולבנק ליתן הבהרות כאלה, הכל בין  .3

 בכתב ובין בעל פה לגבי פעולות זיכוי או אי זיכוי החשבון על ידי האוניברסיטה.

 באים:לצורך ביצוע החזרים כספיים במידה ותהיה /תהי זכאי/ת לכך, עליך למלא את הפרטים ה .4

  .          , שם הבנק:           , סמל בנק:           , מספר סניף:           מספר חשבון:  

  

  המסמכים המצורפים לבקשה: 

 תעודת תואר ראשון קבילה וגליון ציונים מפורט ומאושר. .1

רט (כולל ציון עבודת גמר, אם יש, תעודת תואר שני קבילה וגליון מקצועות וציונים מפו .2

 וציון משוקלל לתואר).

 .          תעודות קבילות נוספות המעידות על השכלתי  .3

מועמדים למדעי החיים, נא לצרף  –המלצות (חובה לצרף המלצת המנחה לתואר שני).  3 .4

 המלצת המנחה המיועד.

 קורות חיים. .5

 תצלום אחד (תמונת פספורט). .6

. הנחיות לכתיבת בלבדהרוח והחברה - למועמדים לפקולטה למדעי –טרומית הצעת מחקר  .7

 ההצעה ניתן להוריד מאתר ביה"ס.

  

אישורים ו/או מסמכים שתצרף לא יוחזרו לך, לפיכך עליך לצרף צילומים קבילים ולא מסמך מקורי של 

  תעודה לתואר, או מסמכים אחרים שתמציא.

  י המוסד המנפיק או ע"י נוטריון או ע"י משרדינו.צילום קביל הוא צילום המסמך מאושר ע"

  



  

  

  קרא בעיון וחתום! -הצהרת המועמד

אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה נכונים ומחייב/ת למלא אחר כל התקנות  .1

וההוראות של האוניברסיטה ורשויותיה, הקיימות כיום ואלו אשר יקבעו במהלך הלימודים, 

יקבע, בין אם למדתי ובין אם לא.                                                                        ולשלם את שכר הלימוד ש

 גוריון בנגב.- הנני מתחייב/ת לציית לתקנות הזכויות על פטנטים ופירסומים של אוניברסיטת בן

ד החל עלי אני מקבל/ת על עצמי להפקיד בידי האוניברסיטה התחייבות לשלם את שכר הלימו .2

 ושיקבע כאמור, וכל עוד לא הפקדתי התחייבות כזאת, ישמש מסמך זה הוכחה לחובתי זו.

 ידוע לי כי דמי ההרשמה, אינם מוחזרים למועמדים שלא נתקבלו, או שבטלו הרשמתם. .3

ידוע לי כי התקנות וההוראות של האוניברסיטה ורשויותיה נתונות לשינויים בידי הגופים  .4

נוי שיעשה בעתיד והמתייחס אלי, יחייב גם אותי וזאת בלי שתוטל אחריות או המוסמכים וכל שי

 חבות כלשהי על האוניברסיטה בקשר לכך.

הנני אחראי לכל רכוש האוניברסיטה שיגיע לידי כגון: ספרים, כתבים, מכשירים, כלים וחפצים  .5

שלם לאוניברסיטה אחרים ואודיע לאוניברסיטה מיד על כל נזק לרכוש כאמור, או על אובדנו וא

כל תשלום, וכל פיצוי אחר עקב פיגור בהחזרת הרכוש האמור, או בגין כל נזק או אובדן שיגרם 

 לו.

הנני נותן לכם בזאת הרשאה כללית לקבל ציונים ממוסד אקדמי אחר, או מכל גורם אחר  .6

מגנטי, שיוסמך על ידיו להחזיק בציונים אלה, וזאת בכל אמצעי שמירת הנתונים (תדפיס, סרט 

גוריון בנגב לבין מוסר הציונים. הרשאה זו מותנת - תקליט וכו'). כפי שיוסכם בין אוניברסיטת בן

 בכך שהציונים ישמרו אצלכם ולא יועברו לאחרים בהתאם להוראת כל דין.

  

  

  .    חתימת המועמד/ת: _____________.          תאריך: 

  

 


