מקום לתמונה
לא יתקבל טופס
ללא תמונה!

טופס רישום ללימודים אקדמיים

מספר פניה( :לשימוש משרדי)

			
הטופס כתוב בלשון זכר ,אך מיועד לגברים ונשים כאחד.
מועמד יקר ,הפרטים האישיים נחוצים לצורך הרישום .אי הקפדה על מילוי הטופס וצרוף מסמכים רלוונטיים עלולים לגרום לעיכוב הטיפול בבקשתך.
מועמד לתואר שני ,אינך צריך למלא סעיפים  ,6 ,5 ,4ו7-
דמי רישום( :נא לצרף העתק קבלה).
מדור שכר לימוד מספר אישור עסקה:
בנק הדואר
אופן התשלום :אינטרנט
בהיעדר תשלום דמי הרישום פרטיך לא יעודכנו במחשב.

 .1פרטים אישיים
מספר ת”ז ( 9ספרות כולל ספרת ביקורת)

מין
זכר

נקבה

אזרחות ישראלית
לא
כן

שם משפחה

שם פרטי

(בעברית)

שם משפחה (באנגלית) הכרחי לצורך הרישום

ת.ד.

כתובת קבועה למשלוח מכתבים :רחוב ומספר בית

שם פרטי (באנגלית) הכרחי לצורך הרישום

יישוב

דואר אלקטרוני (נא לכתוב בכתב ברור וקריא!)

(בעברית)

מיקוד
טלפון נייד

טלפון בית

@

**באחריותך לעדכן את האוניברסיטה אם כתובתך תשתנה.

תאריך לידה

תאריך עלייה

*ארץ לידה

מספר ילדים

מצב אישי

יש לצרף תעודת עולה
רווק

*לאום:

יהודי

נוצרי

דרוזי

מוסלמי

נשוי

גרוש

אלמן

אחר

*שדה לא חובה

 .2מסלול לימודים מבוקש
לימודים לתואר:
שומע חופשי
תואר ראשון
לימודי תעודה
עם תזה
תואר שני (במחלקות בהן קיים תואר שני)
סמסטר חורף (אוקטובר)
מועד לימודים מבוקש:

בלי תזה
סמסטר אביב

עדיפות לימודים
עדיפות ראשונה

אחר
שם המחלקה/בית הספר

עדיפות שניה
עדיפות שלישית
✓ מועמד ללימודים במחלקה הדו חוגית  -מתבקש לציין את שתי המחלקות שאליהן הוא מעוניין להירשם באותה עדיפות (פירוט שילובים מומלצים מופיע באתר).
✓ במחלקות בהן קיימים מס' מסלולים/מוקדים/חטיבות  -חובה לציינם (רשימת החטיבות של המחלקה הרב תחומית מופיעה באתר המחלקה).
✓ קבלה לעדיפות הראשונה תפסיק אוטומטית את הדיון בשאר העדיפויות.
✓ קבלה ללימודים תהיה בתנאי שיוותרו מקומות פנויים במחלקה.

 .3פרטים על השירות הצבאי
מספר אישי

דרגה

תאריך גיוס

תאריך שחרור

חייל בודד

פרופיל

כן

קבע
סוג השירות :חובה
סיבת הדחיה/פטור :עתודאי

אזרחי
נישואים

לאומי
רפואית

דחיה [משך השירות:
פטור
מיעוטים
דתית
כלכלית

תפקיד
עולה חדש

לא

]
אחר:

 .4השכלה תיכונית ועל תיכונית (מועמד לתואר מתקדם אינו צריך למלא סעיפים 6 ,5 ,4 :ו)7-
בוגרי בית ספר תיכון
שם בית הספר התיכון בו למדת

יישוב

להנדסאים
לטכנאים
בוגרי בית ספר
שם ביה”ס לטכנאים/הנדסאים בו למדת

שנת סיום

סוג בית הספר:
מקצועי
אקסטרני
עיוני
אחר
חרדי
אולפנה

ישיבה תיכונית

יישוב

שנת סיום

מגמת הלימוד

 .5מצב תעודת בגרות
זכאי לתעודת בגרות אקסטרנית

זכאי לתעודת בגרות אינטרנית (מבית הספר בו סיימתי)
תעודת בגרות חלקית
חסר תעודת בגרות
בעל תעודת בגרות מחו”ל .שם המדינה:
בעל תעודת מכינה לעולים .שם המוסד:
בעל תעודת מכינה .שם המוסד:
בתהליך שיפור בגרויות במקצועות הבאים:

(יש לצרף :בגרות חו”ל ,שווה ערך בגרות ממשרד החינוך)

שנת סיום:
שנת סיום:

במוסד:

(יש לצרף ציונים)
(יש לצרף ציונים)

נבחנתי/אבחן במועד:

 .6לימודים במסגרת מכינה
סוג המכינה:

שיפור/השלמת בגרויות
שם המוסד

ייעודית

30+

אוניברסיטאית
יישוב

מכינה ייעודית לחרדים
מכינת עולים
שנת סיום
שנת התחלה

 .7בחינות כניסה מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה
פסיכומטרי
רב-תחומי

כמותי

נבחנתי וטרם התקבל ציון
ציון מבחן אמי“ר

תת ציון כמותי

תת ציון אנגלית

מועד הבחינה

אבחן במועד
מבחן יע“ל

ציון מבחן אמיר“ם

מבחן יע“ל :למי שנבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית ו/או למי
שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית.

לתשומת לבך  -חובה עליך להיבחן במבחן פסיכומטרי/אמי”ר/אמיר”ם טרם תחילת שנת הלימודים לצורך קביעת רמתך באנגלית.
ציון מבחן GMAT

לימודים לתואר מתקדם :ציון מבחן מתא“ם

הערות:

הערות:

 .8לימודים אקדמיים אחרים/על תיכוניים
שם המוסד

מגמת הלימוד

ממוצע

יישוב

שנת סיום

תואר ראשון
תואר שני
קורסים אקדמיים קודמים
לימודים פרא-רפואיים
אחר:

 .9שונות
 .1אוניברסיטת אריאל תדון במועמדותך על סמך הנתונים שהצגת בעת הרישום .אם תציג נתונים נוספים מעודכנים במועד מאוחר יותר ,האוניברסיטה
תדון בנתוניך אם יוותרו מקומות פנויים במחלקה המבוקשת.
 .2אם בכוונתך להשלים ,לשפר או להציג נתונים נוספים ,אנא סמן אותם ב  :Xבגרות פסיכומטרי אישור זכאות לתואר ראשון אחר
שם המוסד המאבחן:
לא מעוניין להיבחן שנת אבחון:
 .3האם אובחנת כלקוי למידה? כן
מסמכים המעידים על לקות למידה יש לשלוח ישירות למדור תמיכה במרכז שירות לסטודנט עד שבועיים מתחילת הלימודים.
לקוי שמיעה/ראיה/נכות/בעיה בריאותית/אחר:
לא
כן
 .4לקות/מוגבלות אחרת

 .10פרטים על בני משפחה
*ארץ לידת האב
*ארץ לידת האם:

תעסוקת האב:

עצמאי

תעסוקת האם:

עצמאית

שכיר
שכירה

אחר:

בפנסיה
בפנסיה

אחר:

*שדה לא חובה.

 .11קורות חיים
כתוב קורות חיים בקצרה (מועמדים לתואר מתקדם מתבקשים לצרף קורות חיים מודפסים הכוללים רקע אקדמי ונסיון תעסוקתי)

 .12הצהרת המועמד
✓ אני ,שפרטי מופיעים לעיל ,מאשר כי הגשת טופס הרישום מהווה הסכמה להצהרות המפורטות בסעיף זה (.)12
✓ הפרטים שהצגתי יוזנו למאגרי המידע של אוניברסיטה ,הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בטופס הרישום והמסמכים המצ”ב הינם מלאים
ונכונים ,וכן ידוע לי כי מסירת נתונים כוזבים מהווה עברה על תקנון האוניברסיטה ועלולה לבטל את קבלתי ללימודים ואף להוות עברה פלילית.
✓ אני נותן בזאת את הסכמתי שהאוניברסיטה תקבל את ציוני הבגרות ממשרד החינוך.
✓ הנני מאשר שהאוניברסיטה תבצע כל בדיקה לשם אימות הנתונים והפרטים המצוינים בטופס הרישום ,לרבות אימות מול מסדי נתונים של צד
שלישי ומקורות אחרים.
✓ הנני מתחייב להציג כל מסמך המעיד על לימודים קודמים (אם יש) כתנאי לדיון בבקשה לפטור מקורסים על סמך לימודים אלה .במקצועות
טיפוליים כגון עבודה סוציאלית ומחלקות במדעי הבריאות ,חובה לדווח על לימודים אקדמיים קודמים מאותו תחום ,אשר נלמדו בעבר או
במקביל להגשת הבקשה לרישום ,ככל שישנם כאלה.
✓ הנני מתחייב לפעול על-פי הנהלים של מדור שכר לימוד ולשלם על-פי התעריפים כפי שמפורסמים מדי שנה באתר האוניברסיטה .במקרה של
ביטול לימודים תחול עליי טבלת הביטולים המפורסמת באתר האוניברסיטה.
✓ הנני מאשר למוסד לעשות כל שימוש בנתונים שמסרתי ו/או קיימים באוניברסיטה לצרכיה הפנימיים ,לצרכי מחקר ,למרכז ההשמה של
אוניברסיטה ולאגודת הסטודנטים (כתובת דוא"ל בלבד) וכן להעבירם לגופים ציבוריים כהגדרתם בחוק והנדרשים לכך ,בפעולות הקשורות
להשכלה גבוהה.
✓ ידוע לי כי ישנן מחלקות בהן ניתן היתר מל”ג לקיום לימודים לתואר ,אך טרם התקבלה ההכרה בתואר.
✓ פרטיי האישיים (שם פרטי ושם משפחה בעברית ובאנגלית ,ת"ז( יופיעו באישור הזכאות לתואר ובדיפלומה כמצוין בטופס הנ"ל .במידה ויחול כל
שינוי בפרטיך (כולל כתובת ומספר טלפון) באחריותך יהיה לעדכן זאת במזכירות המחלקה.
✓ הנני מקבל עליי את כלל נהלי המוסד ואת השינויים שיעשו בהם מעת לעת וכן מביע את הסכמתי לקבל הודעות אלקטרוניות שישלחו אליי מעת
לעת באמצעים כגון.E-mail /SMS :
✓ כל הודעה שתשלח אלי ע"י האוניברסיטה לפי הפרטים שמילאתי בטופס הנ"ל ככל שלא ניתנה הודעת עדכון על ידי ,תחשב כאילו התקבלה אצלי.

			

								
תאריך

חתימה

 .13יש לצרף צילום מאושר של המסמכים הבאים:
אין להגיש מסמכים מקוריים אלא צילומים מאושרים בלבד בחותמת נאמן למקור (חתום על ידי :ביה”ס התיכון /עו”ד /מזכירת המחלקה).
המסמכים אינם מוחזרים.
לכלל המועמדים:
צילום תעודת שחרור
תמונת פספורט
צילום ת”ז
קבלה על תשלום דמי רישום הכוללת שם ומס’ ת”ז
כל תעודה המעידה על השכלה מעבר למפורט להלן.
סיווג רמה באנגלית
מועמדים לתואר ראשון
תעודת בגרות (בעלי בגרות מחו”ל חייבים בהצגת אישור שווה ערך בגרות ממשרד החינוך)

ציון פסיכומטרי
סיווג רמה באנגלית על סמך ציון אמי”ר/אמיר”ם/פסיכומטרי
מבחן יע“ל בציון  105לפחות  -למי שנבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית
ו/או למי שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית.
דיפלומת הנדסאי  +נספח לדיפלומה  +גליון ציונים
בעלי לימודים קודמים  -גליונות ציונים חתומים ע“י המוסד המנפיק

מועמדים לתואר מתקדם
אישור זכאות לתואר ראשון  +דיפלומה ממוסד אקדמי מוכר
גליון ציונים סופי חתום ע”י המוסד המנפיק
קורות חיים מודפסים
למועמדים לפסיכולוגיה ולע”ס:
• טופס רישום ללימודי ( M.A.להוריד מהאתר)
• המלצות
ציון מתא”ם למועמדים לפסיכולוגיה
ציון  GMATלמועמדים למנהל עסקים

כתובת למשלוח :אוניברסיטת אריאל בשומרון ,מדור רישום וקבלה ,אריאל .4077625
קבלת ייעוץ לימודים 1.800.660.660 :שלוחה  ,1פקס03.9367113 :
		
								

תעודת זהות:

שם הסטודנט:
 .14לשימוש וועדת הקבלה
א .ריכוז נתוני המועמד
לימודים לתואר :תואר ראשון
שם המחלקה:

תואר שני

זכאות לבגרות :כן לא חלקי
אחר:
עתודאי
גיל 30+

עם תזה

קדם הנדסאים

ממוצע משוקלל עם בונוס ממוצע משוקלל בלי בונוס

נתוני בגרות
מספר יח"ל( :חובה למלא)
ציון:
הנדסאים
זכאות לדיפלומה

בלי תזה דיון לשנה"ל:

מתמטיקה

תעודת מכינה

שווה ערך בגרות (ממשרד החינוך לבעלי בגרות חו"ל)

ציון פסיכומטרי

יחידות ראליות

הגשת פרויקט

כן

לא

בגרות חו"ל

ציון קבלה משולב

מבחן יע"ל  -ציון  105לפחות
דרישת קורס הבעה עברית

ממוצע בחינות
מס' בחינות

הוגש

סמסטר חורף
שיווק מוסדי:

תעודת בגרות משנת:

אנגלית

סמסטר אביב

ציון מבחן מתאם

ממוצע כולל פרויקט
ממוצע לא כולל פרויקט

חיצוניות (מה"ט)

טרם הוגש

תואר ראשון
במחלקה

שם המוסד

ממוצע

סוג תעודה

זכאי לתואר
לא זכאי לתואר
פטור אקדמי באנגלית

סיום
בהצטיינות
בהצטיינות יתרה

נתונים נוספים:
רמת עברית :לא נדרש
רמת אנגלית :רמה באנגלית
ב .החלטת וועדת קבלה

מחוייב בקורס הבעה עברית
ציון
מן המניין

התקבל:
קבלה חריגה

לא התקבל:

מועמד המשפר נתוניו:

פטור  -על סמך
על סמך( :סמן ✓)

פסיכומטרי

אמיר"ם

אמי"ר

תואר ראשון

אחר

על סמך:

על תנאי
מחויב בהצגת סיווג רמה באנגלית עד תחילת שנה"ל
אוקטובר
השלמות לתואר שני ילמדו במהלך סמסטר:
תנאים נוספים לקבלה:
הצגת אישור זכאות לתעודת בגרות עד
מכינת השלמה ב:
מכינת רענון ב:
הצגת דיפלומת הנדסאי עד
.1
.1
עמידה בממוצע ציונים חיצוניים  +פרויקט בציון
.2
.2
עד תום הסמסטר/השנה (הקף בעיגול)
.3
.3
לפחות ,ולהציג ציון ממוצע של:
יש לסיים כל אחת מהמכינות בציון:
מופנה למכינה קדם אקדמית מכינת  30+מופנה למכינה אוניברסיטאית
מחוייב בהצגת סיווג רמה באנגלית עד תום המכינה
בכל מקצוע
ומינימום ציון
יש לסיים את המכינה בממוצע
סיבת ההפניה למכינה:
פסיכומטרי
בגרות
דיון מחודש יהיה לאחר הצגת נתונים חדשים המתאימים למחלקה המבוקשת:
אביב

סיווג רמה באנגלית

ציוני הנדסאי

זכאות לתואר ראשון

קיץ

מבחן יע"ל בציון  105לפחות

אחר:

מופנה למדור רישום וקבלה לבדיקת אפשרויות לימוד אחרות.
לזמן לראיון קבלה
לזמן למבחן מיון
ממתין לדיון ועדת קבלה  -מיון המועמדים ייערך במהלך חודש
המתנה עד:
הערות/דיון חוזר:
מרכז ייעוץ לימודים
		
תאריך

מרכז ייעוץ טלפוני
		
שם מאשר הקבלה

בתאריך:
בתאריך:

רכזת המחלקה
תפקיד

מתן תשובה בתיק מחייב תאריך וחתימת יועץ לימודים/ראש המחלקה

חתימת מאשר הקבלה

טופס מספר 43 :מהדורה 16 :תאריך הדפסה :פברואר 2018

חתימת ראש המחלקה במידת הצורך

