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 למילוי ע"י המנחה הראשי 
 פרטי התלמיד

 יחידת לימוד___________________  זת"שם משפחה ___________ שם פרטי____________ מס' 

  
 ___________________נושא העבודה:  _________________________

 
 
 תאריך הגשת העבודה: ================================================= 

 א.   הנני מאשר הגשת עבודת הגמר )תזה( לתואר שני שנכתבה בהדרכתי.
אני מאשר כי העבודה המוגשת היא סופית בהתאם להנחיות לכתיבת חיבור לשם קבלת התואר 

 אויה לשיפוט חיצוני."מוסמך", כוללת את התיקונים שדרשתי מהתלמיד ור
  

  _________אריךת _________ חתימה:  ___________שם המנחה: 
 

 על הרכב ועדת הבוחנים   הנני ממליץ .ב
 נספח לטופס זה(למינוי ועדת בוחנים )בהתאם להנחיות      

 .יש לציין כתובת מלאה, טלפון וכתובת מייל של הבוחנים
 

 בוחן פנימי: 
 טלפון:

  כתובת מייל:
 כישורים  

 : פנימיבוחן 
    כתובת :

 טלפון:
 כתובת מייל:

 כישורים

 
 בוחן פנימי: 

    כתובת :
 טלפון:

 כתובת מייל:
 כישורים:

 

 
 בוחן חיצוני

    כתובת :
 טלפון:

 כתובת מייל:
 כישורים:

 
הבחינה יועבר אליך ע"י המזכירות לאחר קבלת כל חוות הדעת סיכום  טופס :להזכירך

 .   כולל חוות דעתך
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 הנחיות למינוי ועדת בוחנים לעבודת התזה לתואר שני
 

 הוועדה תכלול שלושה חברים או יותר לפי ההרכב הבא:
 המנחה, יו"ר ועדת הבוחנים. א.
חבר סגל אקדמי אחד או יותר באוניברסיטת ת"א בדרגת מרצה ומעלה או בעל תואר   ב.

Ph.D. .בדרגה שקולה בסגל המחקרי 
בוחן חוץ, מומחה מקצועי בתחום נושא המחקר מחוץ לפקולטה להנדסה, המייצג גישה  ג.

 מדעית שונה משל המנחה ואינו מקורב למנחה או למועמד )כמפורט להלן(. 
העוסק במחקר מדעי  .Ph.Dחבר סגל אקדמי באוניברסיטה מוכרת בארץ או בעל תואר 

 פעיל )כגון פרסומים, כנסים(. 
 בוחן חוץ יחיד:לא יוכל להתמנות כ

 שותף לעבודת המחקר. (1)
 מממן את נושא המחקר. (3)
 ממונה ישיר של המועמד. (3)
 מנחה או מונחה לשעבר של מנחה התיזה במהלך חמש שנים אחרונות. (4)
 קרוב משפחה. (5)

 ..Ph.Dניתן למנות בוחן נוסף שאינו בעל תואר  ד.
 מומלץ שלפחות אחד הבוחנים יהיה בדרגת המנחה או בכיר ממנו. ה.
 
 
 
 
 
 


