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 ____"עבקשת קבלה ללימודים מתקדמים לשנה"ל תש

 ____סמסטר 

 אישייםפרטים  .א

 _______________שם משפחה: _______________ שם פרטי: 

 ________________________: )כולל ספרת ביקורת( מספר זהות

 _______ מיקוד: _____________________________ עיר: __כתובת פרטית: ___________

 ____________________@__________________כתובת דוא"ל: 

 _______________________טלפון בבית: _____________________ טלפון נייד: 

 לימודים .ב

 תואר ראשון

 _______שם המוסד: ___________________

 תאריך סיום הלימודים: ___________________

 . __________________ ציון סופי: ______1חוגי / תחומי הלימוד: 

 __________________ ציון סופי: ______ .2     

 ציון סופי לתואר: ________

סופיים וזכאות יון ציונים, ציונים בפקולטה למדעי הרוח או החברה יש לצרף גילהאוניברסיטה העברית  /תאם אינך בוגר

 לתואר בשני העתקים מאושרים.

 אם טרם השלמת את לימודי התואר

 תאריך משוער לסיום: ____________________ ציון ביניים: __________

וגיליון ציונים מעודכן, כולל יהם לתואר תלמידים שלא סיימו את חובותיהם לתואר הראשון יצרפו אישור על יתרת חובות

 .ציון ביניים

 פרטי הבקשה .ג

 וג __________________________בקש/ת להתקבל ללימודי מוסמך בחמ

 __________חתימת התלמיד/ה: _________  __________תאריך: __________

 לשימוש החוג והפקולטה

 מחקרי קבלה ללימודי מוסמך _____

 בלה ללימודי מוסמך לא מחקריק _____

 קבלה ללימודי השלמה בהיקף _____ ש"ש + קורסי מוסמך _____

 קבלה ללימודי השלמה בהיקף של _____ ש"ש _____

 (שלא סיימו חובותיהם לתואר ראשוןמועמדים קבלה ללימודי מוסמך על תנאי ) _____

 זרה ראשונה אנגלית כשפהלימודי מ  פטור קבילחייב/ת  _____

 תאריך: ____________________ חתימת יועץ/ת החוג: ___________________________

 מוסמך בפקולטה: ________________________ תאריך: ____________________ חתימת
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 ובת רישום ותשלוםח

 על גבי טופס זה   יםבמזכירות החוג  להחתים יועצי מוסמךל המועמדים חייבים כ

 .4319חדר  ,ולהגיש את הטופס במזכירות הפקולטה

 ניתן להירשם  . ם )מלק"ת(משרד לקבלת תלמידיב להירשם גםלמידים חייבים תכל ה

 <  מלק"ת ( <www.huji.ac.il: )בכתובתדרך אתר האינטרנט של האוניברסיטה 

 .הרשמה מקוונת

 תלמידים במדור מינהל בשסיימו את לימודי התואר הראשון בחו"ל יירשמו  םלמידית

 אורית קרקובר(. תלמידים מחו"ל )אצל גב'

 ים שמתקבלים לאחר תלמידדרך האינטרנט או  םתלמידים שלא מצליחים להירש

 את השובר  לשלם , צריכים לקנות ערכת הרשמה באקדמון ספרים תקופת השינויים

ט בניין גולדשמיב קבלת תלמידים של האוניברסיטהמשרד לולמסור את הניירת ב

 .("ארומה"קפה ל סמוך)


