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 חהרשמה לתואר שני לשנת הלימודים תשע"להנחיות 
 

 על המועמדים לתואר שני:
 ביה"ס לתארים מתקדמים ה אינטרנטית רשמית לתואר שני דרךלבצע הרשמ .1

https://dory.os.biu.ac.il/Toar2Web/  
על מעוניין להרשם לתואר שני בטופס המקוון של הפקולטה ו מי שלא נרשםכל   .2

 :(גם אם אתם פטורים מבחינה) יש למלא טופס זה ,מלגותשריין מנת שנוכל ל
https://goo.gl/forms/j6abqjW8tpGImt3G3 

 
 מבחן קבלה לתואר שניקריטריונים לפטור מ

 
צריכים לעבור מבחן קבלה.   85-מ נמוךמועמדים שממוצע הציונים שלהם בתואר ראשון 

(הממוצע אליו אנו מתייחסים הינו הממוצע במדעי החיים  .80סף הקבלה  לתואר שני הינו 
שירשם אף הוא  מומלץומעוניין בלימודים לתואר שני  80מי שממוצעו נמוך מעט מ, בלבד

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

 
, בשעות  7/5/2016  -קבלה לתואר שני לשנת תשע"ז תתקיים ביום ראשון, ההבחינת 

 יש להרשם למבחן הקבלה בקישור הבא:. 18:00-20:30
https://goo.gl/forms/TjGGWm3syp6VThLB3 

שאלות אמריקאיות  25במהלך המבחן תקבלו מאמר מדעי באנגלית ותדרשו לענות על 
 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 
רק צריכים ר שאעל סמך ממוצע ציוניהם  שקבלו פטוראת מבחן הקבלה (למעט אלו 

  ).רשמית םלהירש
 

 בהצלחה,
 טל-פרופ' ירון שב

 מחלקה לתארים מתקדמים ראש ה
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 ת.ז. 
2032627531 3364270671 
3057747701 3028179451 
3015478571 3024628251 
2006002291 2040332941 
3111291671 3078316281 
2062807781 2008789571 
2095131421 3115041461 
2040407601 3129079911 
3244790881 2062645411 
3113222831 2040995271 
2032927921 3051472251 
3030277341 3144984031 
3378216151 2041577211 
3116929251 2055648671 
2055740561 
2065611361 
3079624231 
2037507161 
3052315081 
3017269561 
2040194261 
2009031281 

2010157241 
3079486041 
2046746181 
3126599801 
2032675621 
3133608361 
3131155371 
3114862291 
2030550821 
3017881961 
3159210561 
3246753211 
2045291841 
3079661501 
3124243361 


