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  הפקולטה למדעי החברההפקולטה למדעי החברה
  בית הספר למנהל עסקיםבית הספר למנהל עסקים

סודיסודי
  המלצה למועמדהמלצה למועמד//ת ללימודי תואר שלישית ללימודי תואר שלישי

  לממליץלממליץ        

  נבקשך לחוות דעתך על התאמתנבקשך לחוות דעתך על התאמת      

  ל ללימודי תואר ל ללימודי תואר ""ת הנת הנ//  המועמד    המועמד

  סס""ולשלחה ישירות  לביהולשלחה ישירות  לביה, ,  שלישי שלישי

    שחוותשחוות, , מובטח לךמובטח לך  ..למינהל עסקיםלמינהל עסקים    

ד לכבו

ם ביה"ס למינהל עסקי

י הועדה לתואר שליש

ן לידי שרי כה

ן אוניברסיטת בר-איל

        . . דעתך תשמר בסודיות מלאהדעתך תשמר בסודיות מלאה     רמת-גן 5290002

  ______________________________________.: .: זז..            ת            ת________________________________________________: : שם המועמדשם המועמד

  : : כישורים אקדמייםכישורים אקדמיים

)) במקום המתאים במקום המתאיםXXסמן סמן ((הכרת הכרת סווג את המועמד בהשוואה לסטודנטים מוסמכים אחרים שסווג את המועמד בהשוואה לסטודנטים מוסמכים אחרים שאנא אנא   ..11

  מצויןמצוין

 הטובים  הטובים 55%%בין בין ((

  ))ביותרביותר

  טוב מאודטוב מאוד

 הטובים  הטובים 1515%%בין בין ((

  ))ביותרביותר

  טובטוב

 הטובים  הטובים 2525%%בין בין ((

  ))ביותרביותר

  בינוניבינוני

 הטובים  הטובים 5050%%בין בין ((

  ))ביותרביותר

  מתחת לממוצעמתחת לממוצע

  סכם דעתך לגבי יכולת המועמד להצליח בלימודי תואר שלישיסכם דעתך לגבי יכולת המועמד להצליח בלימודי תואר שלישי, , אנאאנא  ..22

יגיע להשגים יגיע להשגים   אין דעהאין דעה

  גבוהים מהממוצעגבוהים מהממוצע

יגיע להשגים יגיע להשגים 

  ממוצעיםממוצעים

אך אך , , יכולת גבוליתיכולת גבולית

  סיכוי להצלחהסיכוי להצלחה

  אין הצדקה לקבלואין הצדקה לקבלו

והמסגרת בה והמסגרת בה , , כולל מידע על משך הזמןכולל מידע על משך הזמן, , תת//אנא חווה דעתך ביחס לכישורים האקדמיים המקצועיים של המועמדאנא חווה דעתך ביחס לכישורים האקדמיים המקצועיים של המועמד  ..33

, , ה להשלים בהצלחה לימודי תואר שלישיה להשלים בהצלחה לימודי תואר שלישי//במיוחד מעניינת יכולתובמיוחד מעניינת יכולתו. . הה//הכרת אותוהכרת אותו

  ,,תת//ה של המועמדה של המועמד//שהתייחסותך המפורטת לכישוריושהתייחסותך המפורטת לכישוריו, , אנא קח בחשבוןאנא קח בחשבון. . הה//ה בשטח שבחרה בשטח שבחר//והשתלבותווהשתלבותו

  . . תסייע בהחלטה לקבלו ללימודי תואר שלישי באוניברסיטהתסייע בהחלטה לקבלו ללימודי תואר שלישי באוניברסיטה
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