נא להדק קבלה על תשלום דמי רישום

טופס רישום ללימודים קדם אקדמיים

מקום לתמונה
לא יתקבל טופס
ללא תמונה!

השאלון מיועד לגברים ונשים כאחד.
מועמד יקר :פרטים אלה נחוצים לצורך ההרשמה .נבקשך להקפיד ולדייק בפרטים ,בכתב ברור וקריא.
ייעודית למדעי החברה____________________________
ייעודית להנדסה_____________________________
מכינה קדם אוניברסיטאית__________________________
קורס רענון/השלמה___________________________
מכינה אוניברסיטאית_____________________________
סיעוד/קדם רפואה______________ _____________
 .1פרטים אישיים
שם פרטי (בעברית)
שם משפחה (בעברית)
מספר ת”ז ( 9ספרות כולל ספרת ביקורת)
מין
זכר

אזרחות ישראלית
לא
כן

נקבה

שם משפחה

*כתובת קבועה למשלוח מכתבים :רחוב ומספר בית

שם פרטי (באנגלית) הכרחי לצורך הרישום

(באנגלית) הכרחי לצורך הרישום

ת.ד.

יישוב

דואר אלקטרוני (נא לכתוב בכתב ברור וקריא!)

מיקוד
טלפון נייד

טלפון בית

@

*באחריות הסטודנט לעדכן את האוניברסיטה במידה וכתובתו משתנה ,אחרת הכתובת הנ"ל תהא כתובתו הרישמית לקבלת מכתבים מאת האוניברסיטה.

ארץ לידה

תאריך לידה

תאריך עלייה יש לצרף
צילום תעודת עולה

מצב אישי
רווק

נשוי

גרוש

מספר ילדים
אלמן

 .2פרטים על השירות הצבאי
דרגה

מספר אישי

תאריך גיוס

חייל בודד

תאריך שחרור

פרופיל

תפקיד
דתית

דחיה
פטור
עולה חדש
מיעוטים

כן

קבע
סוג השירות :חובה
עתודאי
סיבת הדחיה/פטור:
 .3פרטים על בני משפחה
שם האב
שם האם

אזרחי
נישואים

לאומי משך השירות:
כלכלית
רפואית

ישיבה

תאריך לידה

ארץ לידה

השכלת האב:

יסודי

תאריך לידה

ארץ לידה

השכלת האם:

מוסד אקדמי לא למד כלל
יסודי על יסודי תיכוני
מוסד אקדמי

על יסודי

אחר:

תיכוני

לא למדה כלל

לא

על תיכוני

אחר:
על תיכוני
אחר:

 .4יש לצרף את צילומי המסמכים הבאים:
 . 1שובר תשלום .2 .הפניה מהחטיבה האקדמית .3 .תמונת פספורט .4 .צילום תעודת זהות .5 .תעודת בגרות .6 .תעודת שחרור
על מנת להקליד לסטודנט מערכת ,נדרשת חתימת הסטודנט על התחייבות  +שטר חוב.
האם אתה מעוניין במלגה? כן/לא אני על החתום ___________________ מוותר על המלגה
במידה וכן ,מצורפת מעטפת בקשת למלגה ,יש להגישה עם כל המסמכים הנדרשים למזכירות המכינה.
1

 .5הצהרת המועמד (ללא המלגה):

✓ אני הח"מ מתחייב לפעול ולשלם על-פי הנהלים והתעריפים של מדור שכ"ל כפי שמפורסמים באתר האוניברסיטה.
במקרה של ביטול לימודים תחול עלי טבלת הביטולים המפורסמת באתר:
> www.ariel.ac.ilכניסה לסטודנטים>מדור שכר לימוד
✓ אני הח"מ מצהיר בזאת כי הפרטים המופיעים בטופס הרישום והמסמכים המצ"ב הינם נכונים.
✓ הנני מקבל עלי את נהלי המוסד ובהם קבלת הודעות אלקטרוניות שישלחו מעת לעת באמצעים כגון.SMS/Email :
✓ ידוע לי כי אני מוותר על הזכות לגשת לוועדת מלגות של הקרן להכוונת חיילים משוחררים/משרד החינוך.

הצהרת המועמד (עם מלגה):

✓ ידוע לי כי טופס זה אינו מהווה בקשה למלגה
ואני מתחייב להציג את המעטפה עם כל
המסמכים הנדרשים עד לפתיחת המכינה.
✓ ידוע לי כי תיק לא מלא לא ידון בוועדה.

___________________

___________________

___________________

חתימה

תאריך

חתימה

טופס מספר 43 :מהדורה 05:תאריך הדפסה :יוני 2014

