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 הזמנת אישור לימודים וציוניםלופס ט

 ים הנדרשים()נא למלא את כל הפרט
 

 :פרטים אישיים .א
 

 שם פרטי שם משפחה קודם שם משפחה 

                   בעברית

                   באנגלית

      :  מספר תעודת זהות/מספר סטודנט )כולל ספרת בקורת

 
  :פרטי הלימודים  .ב

 יחידה אקדמית מסגרת הלימודים
שנת התחלת 

 הלימודים

שנת סיום 

 הלימודים

שנת הפסקת הלימודים 

)למי שלא סיימו 

 לימודיהם(

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

 

 3עותקים, עבור כל סט נוסף של  3-כל האישורים מופקים ב –)לתשומת לבך  אבקש להפיק עבורי את האישורים הבאים:  .ג
 :ש"ח( 10עותקים ייגבה תשלום נוסף של 

 

 בעבריתאישורים  

מחיר לסטודנט 
 פעיל/בחופשת לימודים

)הסכום ייגבה באמצעות 
 ההוראה לחיוב חשבון(

 ש"ח

מחיר למי 
 /הפסיקושסיימו

 לימודיהם
 )ר' סעיף ד'(

 ש"ח
 40 *חינם )הורדה מהאתר( תדפיס ציונים לתואר מגיסטר  

 40 *חינם )הורדה מהאתר( תדפיס ציונים לתואר דוקטור  

 40 *דה מהאתר(חינם )הור תדפיס ציונים במסגרת לימודים "לא לתואר"  

  40 היקף שעות הלימוד   

 40 חינם לימודי המשך ולימודי חוץ –תדפיס ציונים   

  **חינם )הורדה מהאתר( אישור לימודים לתואר מגיסטר  

  **(חינם )הורדה מהאתר אישור לימודים לתואר דוקטור  

  **חינם )הורדה מהאתר( אישור סטודנט   

 50 50                        תקופת לימודיםאישור   

 40 *** 40                               אישור סיום תואר   

 40 40                               צילום דיפלומה   

  25 לסטודנט פעיל בלבד – הנפקת תעודת סטודנט חדשה     

  20 משלוח תעודה בדואר רשום למי שלא נכח בטקס     
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 אישורים באנגלית

מחיר לסטודנט 
 פעיל/בחופשת לימודים

)הסכום ייגבה באמצעות 
 ההוראה לחיוב חשבון(

 ש"ח

מחיר למי 
שסיימו/הפסיקו 

 לימודיהם
 )ר' סעיף ד'(

 ש"ח
 50 40 תדפיס ציונים לתואר מגיסטר  

 50 40 תדפיס ציונים לתואר דוקטור  

 50 40 תדפיס ציונים במסגרת לימודים "לא לתואר"  

 50 40 לימודי המשך ולימודי חוץ –תדפיס ציונים   

 - - חינם –אלי באנגלית לימודים סמסטריאישור   

 50 50 לתואר מגיסטר תקופת לימודים אישור   

 50 50 לתואר דוקטור תקופת לימודים אישור   

 40 40                       אחר )נא לפרט( אישור   

 40 40                         אישור סיום תואר   

 40 40                               צילום דיפלומה   

 
 

       הערות/בקשות נוספות:

 
ניתן לגשת  /http://www.graduate.technion.ac.il/hebבר נמצא באתר ביה"ס/מידע אישי: תדפיס מהלך לימודים מצט   * 

תארים למותך. התדפיס תקף רק לאחר החתמה במזכירות ביה"ס לתלתדפיס  באמצעות הסיסמא שנמסרה לך בתחילת הש
 .מתקדמים

 נט רשמי בעברית ישלח למייל עם תחילת הסמסטר.*   אישור סטוד

 certificate@dp.technion.ac.il , ניתן להזמין, חינם, בכתובת:באנגליתאישור סטודנט  ** 
 שלח לכתובתך בסיום השתלמותך אישור תואר ותדפיס מהלך לימודים סופי, בעברית בלבד, יופק עבורך אוטומטית ויי*** 
 )לאחר אישור הענקת התואר(.       

 
 

 התשלום:אמצעי .  ד
 יש למלא את הפרטים שלהלן במלואם.  תארים מתקדמים. מתבצע במזכירות ביה"ס לבלבד באמצעות כרטיס אשראי  חיוב

 ההזמנה תבוצע רק לאחר קבלת אישור עסקה.

        

      מספר הכרטיס:       סוג כרטיס האשראי: 

      בתוקף עד:  *
      :  *ספרות ע"ג הכרטיס 3

 *)חובה(
      מס' ת.ז.        ע"ש: 

 
 
 .   נא להעביר את האישורים כלהלן:ה

       לשלוח לכתובת:   

       לשלוח בדואר הפנימי ליחידה האקדמית:   

 אבוא לאסוף אותם. –ביה"ס  נא להשאיר את המסמכים במזכירות     
 
 
 , 04-8292573 פון:  שבת,  טל-לגב' לבנה בן –בשאלות ובבירורים ניתן לפנות למזכירות ביה"ס ללימודי מוסמכים  . ו

 @technion.ac.ildplevana.,  דוא"ל: 8295635-04פקס: 
 
 

 _______חתימת המזמין: _________________                                                                               תאריך ההזמנה: 
 

 

http://www.graduate.technion.ac.il/heb/
mailto:certificate@dp.technion.ac.il
mailto:levana@tx.technion.ac.il

