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 הרשמה לתואר שני לשנת הלימודים תשע"זל מעודכנותהנחיות 
  

  :מועמדים לתואר שני צריכים
 ביה"ס לתארים מתקדמים, ה אינטרנטית רשמית לתואר שני דרךלבצע הרשמ .1
דרך קובץ מקוון להציג מועמדות בפקולטה צריכים  כולםכדי לשריין מלגה,   .2

הנמצא באתר הפקולטה (בהודעות מתגלגלות) בקישור: 
http://goo.gl/forms/0nrp8yniOR.  

  
מלגה מוגדלת   ,סטודנטים המצטיינים ביותר אשר ירשמו לתואר שני 6-תעניק להפקולטה 

  לחודש במשך שנתיים. ₪ 1000-ב
  

  מבחן קבלה לתואר שניקריטריונים לפטור מ
  

צריכים לעבור מבחן קבלה.   85-מ נמוךמועמדים שממוצע הציונים שלהם בתואר ראשון 
  .80סף הקבלה  לתואר שני הינו 

  .בהמשך מכתב זהה ג לפי מס' ת.ז. שפטורים ממבחן קבלה מצורפת רשימת תלמידי שנ
  

, בשעות  8/5/2016  -בחינת קבלה לתואר שני לשנת תשע"ז תתקיים ביום ראשון, ה
שאלות  25. במהלך המבחן תקבלו מאמר מדעי באנגלית ותדרשו לענות על 18:00-20:30

  אמריקאיות הקשורות להבנת המאמר. 

 ילון אוקספורדי (לא אלקטרוני). אנו מאשרים שימוש במ  

 .על מיקום המבחן תבוא הודעה בהמשך  

עברו  וגםבצעו הרשמה רשמית לתואר שני  שגםהקבלה לתואר שני תישקל רק עבור אלו 
ים להם בתואר ראשון הוא שקבלו פטור: אלו שממוצע הציונאת מבחן הקבלה (למעט אלו 

   ).ומעלה 85
 

  בהצלחה,
  טל-פרופ' ירון שב

  מחלקה לתארים מתקדמים ראש ה
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 ת.ז.

2040789841 

2030844211 

3127303361 

3017559301 

2035363211 

2035232121 

2047274081 

3025534741 

3014626691 

3057395421 

3022315271 

3052150141 

3116929251 

2047374071 

3040787851 

3125874211 

2040782321 

3363646581 

3079653191 

2035384911 

3136507981 

3111234001 

3025534741 

2030146261 

3050205881 

2013894591 

2015631601 

3017269561 

2036793371 

3057445751 

3127303361 

2039073811 

3082283861 

3056266571 

3289697381 

2033497581 

3029278501 

3083398371 

3017559301 

2036089711 
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2095866431 

3023450791 

2007902691 

219708191 

3170057751 

2047859841 

3298319601 

3080470591 

3326781431 

3028179451 

2034748871 

3011963821 

3377887311 

C5HHR2GX72

3115184011 

2015091711 

3055240271 

3079223851 

3112214021 

2015065571 

2006445811 

2041387961 

3001003851 

2045955401 

3084355931 

3100091961 

2006666831 

2010502261 

2030180231 

3271451731 

3056257821 

3088151411 

3055056381 

3129079911 

3026307691 

2080603271 

3015601651 

2009526201 

2010590291 

3098908951 

2005229441 

2004156511 

3078948991 

 


