
 קבלת סטודנטים 

2 מתוך 1 עמוד                 המלצה מחבר סגל באקדמיה : 555טופס מס 
     תואר שני עוס      

 31.1.21תאריך:                1 :מהדורה   

טופס המלצה על מועמדים ללימודי תואר שני בעבודה סוציאלית  

המלצה מחבר סגל באקדמ יה 

המלצה זו נדרשת ממועמד שסיים תואר ראשון בשנתיים האחרונות 

     פרטי המועמד  

המועמד/ת הגיש/ה מועמדות ללימודי תואר שני בפקולטה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון.  
נודה לך אם תואיל למלא שאלון הערכה זה. תשובותיך יסייעו לנו לקבל החלטה שקולה לגבי התאמת המועמד/ת 

ללימודים מתקדמים.       
הערכתך תישמר בסודיות גמורה.  

אין למסור טופס זה למועמד  

 krtty@aac.ac.il :את הטופס יש לשלוח לדוא"ל

נא לכתוב בשורת הנושא את שם המועמד  

 .לחץ כאן להזנת טקסט תואר ודרגה אקדמית  .לחץ כאן להזנת טקסט שם הממליץ 

 .לחץ כאן להזנת טקסט דוא"ל .לחץ כאן להזנת טקסט שם המוסד

 .לחץ כאן להזנת טקסט הרקע להיכרות  .טקסטלחץ כאן להזנת  משך ההיכרות עם המועמד 

(שיטות, מחקר,   סוג הקורס שלימדת את המועמד
 .לחץ כאן להזנת טקסט תיאורטי, בחירה) 

. נת טקסטזהלן כאץ חל . נת טקסטזהלן כאץ חל  חהפשם מש   ירטפשם

. נת טקסטזהלן כאץ חל B.S.W י דוימלם ויסנת ש  ז"' תסמ

mailto:krtty@aac.ac.il
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תאר את המועמד, תוך הדגשת תכונותיו הייחודיות. התייחס בבקשה לנקודות חוזק ולנקודות חולשה   ב. 

של המועמד וכל מידע שעשוי לדעתך לסייע לנו להעריך את התאמתו ללימודי תואר שני:   

 ____________________________________________________________________

_________________________ ___________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ________ ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________ ________ 

האם היית מקבל את המועמד ללימודי תואר שני במחלקתך? כן ____; לא _____.    ג.

האם לדעתך עשוי המועמד לסיים את לימודי התואר השני בהצטיינות?                                                             ד. 
בהחלט כן _____; ייתכן ______; לא _____; אין בסי ס להערכה ________.  

 

תאריך: ____________ שם: ____________________ חתימה: ________________  

 

אנו מודים לך על שיתוף הפעולה 

            

דרג בבקשה את המועמד על פני מספר תכונות וכישורים ספציפיים. אנא הקף בעיגול את הספרה המופיעה   א. 
תחת הקטגוריה הנבחרת, על מנת לדרג את המועמד כגבוה או כנמוך בקטגוריה. כמו כן, אנא ציין את מידת  

ביטחונך בדירוג המועמד לגבי כל תכונה.   

 

  וגירד ןוחטיברמת  ןאי

 יסבס

  ההערכל
ב וט יןצומ כהונמ  תוניבינ וההבג

 דומא

 ךונמ ךונמ ובט

 דומא

תוונכת  םריוכישו

 0  3  2  1  5  4  3  2  1 חות נירשכו   הצירגטנאיו

 0  3  2  1  5  4  3  2  1   יתיטתשית עדה מבישח

 0  3  2  1  5  4  3  2  1 הציבטימו   הדימלל

 0  3  2  1  5  4  3  2  1   יתבתשחות מצמאע

 0  3  2  1  5  4  3  2  1 רשכו   יטובי

 0  3  2  1  5  4  3  2  1   ירטויאר תומחנת בה

 0  3  2  1  5  4  3  2  1   ותעדלורת ויקבלות חיפת

 0  3  2  1  5  4  3  2  1   יתות אתגהנהת
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