
  
  

  האוניברסיטה העברית בירושלים 
  הרשות לתלמידי מחקר

  

  )למועמד ישראלי(מועמדות ללימודים כתלמיד מחקר הגשת 
  נא למלא בכתב ברור

  
   למילוי על ידי המועמד–חלק א 

  
  :פרטים אישיים

  ____________________________שם משפחה בעברית
  נ/ ז    ______________________________שם פרטי בעברית 

  _____________) כולל ספרת ביקורת,  ספרות9(מספר זהות 
  

  ____________________: מספר טלפון בבית
  __________________: מספר טלפון בעבודה

  _____________________: מספר טלפון נייד
  

אני מגיש בזאת את מועמדותי ללימודים כתלמיד מחקר באוניברסיטה העברית לשנת 
 ___________________ *בחוג ', בסמסטר , א"שעהלימודים ת

  ) בין תחומים לחוגים הנכללים בתחומיםמקשרת הראה טבל (_________________:בתחום
  
אליה תחומית ירשמו את סמל התכנית וגם את סמל החוג הקרוב -מועמדים שבכוונתם ללמוד בתכנית בין* 

  .במסגרת התחוםמבחינת תוכנו וקיים ביותר 
  

  : קודמיםלימודים
  _______________________________________: שם מוסד הלימודים לתואר בוגר

  ________: שנת סיום תואר בוגר
  ______________________________________: שם מוסד הלימודים לתואר מוסמך

  _________: שנת סיום תואר מוסמך
  

  :נושא עבודת המוסמך
  

  

  
  

  :מךשמות המדריכים בעבודת המוס
  

1. _____________________________________  
  
2. _____________________________________  

  
  :שמות הממליצים

  
1. _____________________________________  
  
2. _____________________________________  

  
  



  
  

   ____________________________נושא עבודת המחקר
  

________________________________________________________  
  

  _____________________:  בעבודת הדוקטור אותינחות המוכן להדריךשם המ
  
  

  :ב המסמכים הבאים"מצ
  

  יצורף בהמשך/ ב"נא לסמן מצ  שם המסמך  

    קורות חיים     א

    גיליון ציונים של תואר בוגר  ב

    תעודת תואר בוגר  ג

    גיליון ציונים של תואר מוסמך  ד

    תעודת תואר מוסמך  ה

    1מכתב המלצה   ו

    2מכתב המלצה   ז

    מכתב המפרט כוונות המחקר  ח

    )1/ראה חלק א(הסכמת המנחה המיועד   ט

    טופס הערכה מאת המדריך  י

    תקציר של עבודת המוסמך  יא

    טופס הגשת מועמדות  יב

    תמונה  יג

  
  .ים לעיל בהסתייגויות להלןבקשת המועמדות תיבדק רק אם צורפו כל המסמכים הנדרש

 –במדעים הניסויים : טופס הערכה מאת המדריך;   הסכמת המנחה המיועד- 'וי' טסעיפים   .א
 . חובה למועמד שמצא מדריך–במדעים העיוניים ; חובה

במדעים העיוניים יש ;  חובה-במדעים הניסויים :  של עבודת המוסמךתקציר – יא סעיף   .ב
או עבודה מחקרית חליפית במקרה של לימודים במסלול בודת מוסמך תקציר של עלהגיש 

 .ישיר לתואר דוקטור
 .  מכתבי המלצה יוגשו על ידי הממליצים במעטפות חתומות–'  ז–' סעיפים ו  .ג
  . תשובה למועמד תימסר רק לאחר בדיקת מסמכים מקוריים–תעודות וגיליונות ציונים   .ד

  
  

  _____________:     חתימת המועמד_____________________                 : תאריך
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  המדריכים/  הסכמת המדריך- 1/חלק א

  
  :1מדריך 

  _____________________: שם המדריך
  

  ___________________: דרגה אקדמית
  

  _____________________: מוסד אקדמי
  

  ____________________: טלפון בעבודה
  

  _______________________: טלפון נייד
  

  :2מדריך 
  _____________________: שם המדריך

  
  ___________________: דרגה אקדמית

  
  _____________________: מוסד אקדמי

  
  ____________________: טלפון בעבודה

  
  _______________________: טלפון נייד

  
  המדריכים/ הצהרת המדריך

  
  )שם המועמד(__________________________ רואים את  / מ רואה"אנו הח/ אני

  
  / מתאים להתחיל בעבודת דוקטור ומסכים) מספר זהות(____________________ 

  
  _______________________________מסכימים להדריכו בעבודת דוקטור על  

  
  ,)נושא משוער(_____________________________________________  

  
  לרשותנו האמצעים הדרושים לביצוע עבודת / את שעומדים לרשותימצהירים בז/ומצהיר

  
  .המחקר

המדריכים לדווח על כך לרשות /חובת המדריך, ל"אם חלק מהמחקר יתבצע בחו
  .לתלמידי מחקר ולקבל את אישורה

  
  _____________________: חתימה___________________      :תאריך

  
  _____________________: ימהחת___________________     : תאריך

  
  
  
  
  


