בקשה לגיליון ציונים/אישור זכאות לתואר
אישור לגמול השתלמות
הפקת האישורים עורכת כ 7 -ימי עבודה
זמן המשלוח בדואר מתווסף למשך ההפקה.
להלן סוגי האישורים המנופקים ע"י הפקולטה למדעי החברה:
גיליון ציונים בעברית /באנגלית ( פרוט קורסים וציונים)
זכאות לתואר (בקשה חוזרת) בעברית/באנגלית
אישור לגמול השתלמות
העתק תעודת סיום לימודים (בעברית ובאנגלית)
ניתן להזמין במזכירות האקדמית טל60 – 0768776 :
אישור לימודים  :ללא נתוני שכר לימוד
ניתן להזמין במזכירות תלמידים כללית במרכז למרשם טל 600768000 :או במייל:
im@tau.ac.il
אישור לימודים  :עם נתוני שכר לימוד
ניתן להזמין במדור שכר לימוד ,בפקס 600760736 :יש לציין שידוע שהאישור כרוך בתשלום
הנחיות למילוי הבקשה:
תלמידים פעילים החייבים שכר לימוד אינם זכאים לקבל גיליון ציונים עד להסדרת החוב.
דרכי ההזמנה:
.0
.3
.0
.7
.4

תלמידים פעילים מוזמנים לבצע הזמנה זו ישירות במידע אישי לתלמיד באינטרנט.
לשלוח את הטופס במייל לכתובתhevra@tauex.tau.ac.il :
בפקס 60-0760046 -
באשנב בחדר  000עם פרטי האשראי או בצירוף המחאה לפקודת אוניברסיטת תל אביב.
בדואר (בצירוף המחאה או פרטי כרטיס אשראי) לכתובת:
אוניברסיטת תל אביב
מזכירות תלמידים
הפקולטה למדעי החברה
ת.ד00676 .
תל אביב 0000660

תלמידים הלומדים בפקולטה למדעי החברה ובפקולטה למדעי הרוח יקבלו את האישור
בפקולטה למדעי החברה.
לתשומת לב,
תלמידים הלומדים במסלול הדו -חוגי עם הפקולטות הרשומות מטה ,יקבלו את
האישור בפקולטות הנ"ל:
א.
ב.
ג.
ד.

הפקולטה למדעים מדויקים
הפקולטה למדעי החיים
הפקולטה לאומנויות (למעט תלמידי פסיכולוגיה ותקשורת)
הפקולטה לניהול – (למעט תלמידי תקשורת)
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למילוי ע"י התלמיד – נא להקפיד למלא את כל הפרטים
עבור כל סוג של אישור יש לשלם בנפרד .סט כולל  3עותקים ומחירו :לתלמידים פעילים  ₪ 33לתלמידים
שאינם פעילים  .35משלוח לחו"ל  ₪ 51נוספים .הנפקת האישורים עורכת כ 7 -ימי עבודה ,נא להקדים ולהזמין.

שם משפחה:

ז/נ

שם פרטי:


מס' תעודת זהות :
כתובת

עבודה/נייד:

טלפון בבית:

אבקש גיליון ציונים עם ממוצע ציונים :כן  /לא

סיימתי לימודים :כן  /לא
חוגי לימוד
___________________ .5

____________________ .2

_________________ .3

 Oנא להקיף ,במשבצת המתאימה ,את מספר האישורים שברצונך לרכוש

עברית

אנגלית

גיליון ציונים

אישור זכאות לתואר

אישור לגמול השתלמות

 3עותקים  6/עותקים 9/
עותקים
 3עותקים  6/עותקים 9/
עותקים

 3עותקים  6/עותקים 9/
עותקים
 3עותקים  6/עותקים 9/
עותקים

 3עותקים  6/עותקים  9/עותקים
 3עותקים  6/עותקים  9/עותקים

אם הנך מבקש/ת גיליון באנגלית נא רשום/י את שמך המלא באנגלית
שם פרטי:

שם משפחה:

גמול השתלמות
אם הנך מבקש/ת אישור על קורסים עודפים לצורך גמול השתלמות ,נא לציין את שמם:

נא לשלוח את האישור לכתובת הרשומה למעלה
נא להתקשר ולהודיע לי כאשר הבקשה מוכנה
בעל הכרטיס

מספר הכרטיס

סכום לחיוב:

תאריך החיוב( :ימולא ע"י המזכירות)

תאריך:

תוקף הכרטיס

ספרות בגב
הכרטיס

על ידי( :ימולא ע"י המזכירות)

חתימת המבקש/ת____________:

אישורים שלא יילקחו תוך חודש ,יישלחו לכתובת הרשומה או לזו שנמצאת במחשב האוניברסיטה
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