
קבלת סטודנטים 

3 מתוך  1 עמוד           המלצה על מועמדים ללימודי: 557טופס מס 
    קלינית התואר שני בקרימינולוגי     

31.1.21תאריך:     1 :מהדורה   

טופס המלצה על מועמדים ללימודי תואר שני בקרימינולוגיה קלינית 

תאריך: ____________ 

 המועמד/ת: 

      ת. זהותת.ז:   שם פרטישם פרטי:   שם משפחהשם משפחה: 

 הממליץ/ה: 

________________  שם: 

________________  חתימה:     ___________  מוסד:  

________________  חותמת:     ___________  תפקיד:  

המועמד/ת הגיש/ה בקשה ללימודי תואר שני בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון. 

 נודה לך אם תואיל/י למלא שאלון הערכה זה, אשר יסייע בהחלטות לקבלת המועמד/ת. 

 הערתך תישמר בסודיות גמורה. 

:  ______________________________________________ זמן היכרות עם המועמד/ת

סמינריון, חובה, בחירה(   -יש לציין את איפיון הקורסים  -: )הוראהרקע ההיכרות 

___________________________________________________________________ ____

______________________________________________________ _________________

_____________________________________________________________________ __

היכן היית מציב את המועמד/ת בין כלל התלמידים שלימדת בשלוש השנים האחרונות?

   מהתלמידים(  100% - 90%בעשירון העליון )בתחום העליון של

   מהתלמידים(       90% - 80%בעשירון השני )בתחום של

  ( 79%בעשירון השלישי ומטה       )ומטה

אין למסור טופס זה למועמד

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

mailto:lidorrubin@aac.ac.il
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וכישורים   תכונות  להערכת  סולמות  מספר  ניתנת  לפניך  תכונה  כל  המועמד/ת.  של  ספציפיים 

  'למטה מבינוני'(.-'מצוין' ועד ל-לדירוג באמצעות חמש דרגות )מ

אנא הקף/י בעיגול את הציון המופיע תחת הקטגוריה הנבחרת. כמו כן, ציין/י את מידת ביטחונך  

 בדירוג המועמד/ת לגבי כל תכונה או כישור. 

 דרגת ביטחון

טוב  מצוין 
למטה בינוני  טוב מאוד 

נמוכה  גבוהה מבינוני 
אין 

בסיס 
להערכה 

 ג ב א109876כושר ניתוח ואינטגרציה 
 ג ב א109876חשיבה מדעית שיטתית  

 ג ב א109876יכולת לתכנן מחקר ולבצעו  
 ג ב א109876מקוריות

 ג ב א109876כושר ביטוי 
 ג ב א109876מוטיבציה 

 ג ב א109876בשלות רגשית ויציבות 
 ג ב א109876אמפתיה ורגישות לזולת  

פתיחות לביקורת ולנקודת  
 המבט  

 של הזולת  

 ג ב א109876

 ג ב א109876סקרנות אינטלקטואלית 
 ג ב א109876התנהגות אתית 

 ג ב א109876אחריות  

שלושה קשיים )לפחות( שיקשו על המועמד/ת במהלך הלימודים במגמה הקלינית, פרט  ציין, 

 ככל שניתן : 
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)אנא כתוב/כתבי את חוות דעתך על המועמד/ת, תוך הדגשת תכונותיו/יה  הערכה מילולית 

בכלל  הייחודיות. נודה לך אם תתייחס/י לנקודות חולשה של המועמד/ת, הרלוונטית ללימודי מ"א 

 או ללימודים במגמות בהן מבקש/ת המועמד/ת ללמוד(: 

דרג את כדאיות הקבלה של המועמד למגמה הקלינית ע"י הרצף: 

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

כדאי לקבל בכל תנאי  לא לקבל  

האם לדעתך עשוי המועמד/ת לסיים את לימודי המ"א בהצטיינות? 

 בהחלט כן

 מאוד ייתכן

 ייתכן

לא

תודה על שיתוף הפעולה! 

)מחקר לתואר שני( בהצלחה?   האם לדעתך עשוי המועמד/ת לסיים תיזה

 בהחלט כן

 מאוד ייתכן

 ייתכן

לא
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