
 הטבע למדעי הפקולטה
 החיים למדעי המחלקה

Tel. 08- 6479131   טלפון 
Fax: 08-647299 פקס 

 
 מלווה ועדה ח"דו

 
 _________________ ז:.ת :_________________ הסטודנט שם

  ______________ :הלימודים תחילת תאריך

  המחקר:______________ הצעת אישור תארך

 ______________________________________________________________________  :המחקר נושא
_________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________ המנחה/ים שם

 :המלווה הועדה חברי

_____________________ .1 

_____________________ .2 

 :הבאים לסעיפים התייחסו אנא

 _____ לא _____ כן ן?רצו משביעת העבודה התקדמות האם . 1

  _____לא _____ כן ?מיוחדות בבעיות נתקל הסטודנט האם . 2

 ? אלו בעיות לפתור מנת על לנקוט מציעים הייתם צעדים באילו ן,וכ במידה

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

  

 ___ לא ____ כן ? כיאות הסטודנט את מדריך המנחה . האם3

 או בתוך חוקרים, עם פעולה שיתוף, שותף מנחה להוסיף: המצב? (לדוגמא את לשפר מציעים הייתם איך א,ולבמידה 

 המנחה) עם יותר תכופות פגישות, לאוניברסיטה מחוץ

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

  

 ________ לא ______ כן? המחקר כיוון את לשנות יש האםהנוכחית,  הזמן בנקודת. 4

 ? ווןכי באיזה, כןו במידה

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

  

  



          מיום שנים 4 תוך הלימודים את לסיים אמורים שלישי לתואר) ממומנים( פנימיים סטודנטים ,לתקנון בהתאם .5

  .המחקר הצעת הגשת מיום שנים 4 תוך לסיים אמורים חיצוניים סטודנטים. ללימודים קבלתם

 ____ לא _____כן ?בזמן עבודתו את לסיים יוכל הסטודנט האם

 ? בזמן לימודיו את יסיים שהסטודנט מנת על הקצב תא להאיץ אפשר איך ,לאבמידה ו

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

  

 _____ לא _____ כן ר?מחק תלמידי ועדת של מיוחדת התערבות קותמצדי אשר בעיות עלו לדעתכם האם .6

 ?זה במקרה נדרשת מעורבות ואיזה הבעיות מהן, כןו במידה

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

  

 :ללימודים הרביעית בשנה מתקיים הועדה עם המפגשו במידה. 7

 ____ לא ___ כן ? לדוקטורט כתזה להיכתב ראויה העבודה ההתקדמות ח"דו בסיס על האם

 :הערות

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

  

 :ההערכה בטופס התייחסות לגביהם שאין בנושאים נוספות והצעות הערות. 8

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

  :הבאים לקריטריונים בהתאם מהסטודנט התרשמותכם את סכמו אנא . 9

 )1-4)       מספיק ומטה (5,6)       טוב (7,8)       טוב מאוד (9,10מעולה (     

 ________ העבודה התקדמות .1

 ________ הממצאים חשיבות .2

 ________ המחקר את לבצע הסטודנט יכולת .3

 ________ מסקנות ולהסיק לנתח נטהסטוד יכולת .4

 ________ הסטודנט של ומקוריות יצירתיות .5

  ________ ההתקדמות ח"דו וצורת תוכן .6

  

 ________________   ________________   ________________ הועדה חברי חתימת

 ________________  הפגישה תאריך

  ________________ מחקר תלמידי ועדת ר"יו חתימת

 טודנטיםהס במזכירות אבו-לגב' קרן בן להגיש נא המלא ח"דוה את


