הקריה

ללימודי הנדסה וטכנולוגיה

technological and engineering education center

טופס רישום ללימודים

נרשמ/ת יקר/ה ,נא לצרף לטופס הרישום את המסמכים הבאים:
יש להקפיד על כתב יד קריא ועל חתימה בחלקו האחרון של הטופס
צילום תעודת זהות
העתק נאמן למקור של תעודת בגרות
העתק נאמן למקור של  12/11שנות לימוד
צילום תעודת שחרור מצה”ל
צילום תעודת עולה
בקשה להרשם למגמת הנדסאי
למסלול לימודים:

בהתמחות

בוקר

משולב

 .1פרטים אישיים
מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)

שם בעברית

שם בלועזית
שם משפחה

שם פרטי

שם משפחה

שם פרטי

כתובת למשלוח דואר
מס’ בית

רחוב

טלפון נייד

עיר /ישוב

טל’ בבית  /נוסף

e-mail

מיקוד

טלפון בעבודה

פקס
@

תאריך לידה
שנה

מין

זכר

תאריך עליה

ארץ לידה
חודש
נקבה

יום

שנה

מצב משפחתי

רווק

חודש

נשוי

גרוש

יום

אלמן

 .2שרות צבאי:
מלא
תאריך שחרור משרות סדיר

חלקי

פטור

קבע

שרות לאומי

 .3השכלה:
המועמד יצרף העתק מקורי או העתק נאמן למקור של תעודות רלוונטיות למסלול הלימוד המבוקש
פרטים על תעודת הבגרות:

מלאה

חלקית

תעודה מחו”ל

 12/11שנות לימוד

		
יח”ל במתמטיקה

		
יח”ל בהבעה

יח”ל במחשבים

		
יח”ל באנגלית

		
יח”ל בספרות

יח”ל בפיסיקה

לימודים

שם המוסד

תיכוניים
על תיכוניים
אקדמיים
מסגרת אחרת
 .4תעסוקה:
שם מקום העבודה העיקרי
כתובת מקום עבודה
תפקיד
 .5מקור הפניה:
אנא פרט כיצד קבלת מידע על הקריה:
חבר  /ממליץ
דרך “אפקה” המכללה להנדסה
מידע באינטרנט (פרט)
אחר (פרט)
 .6סיבות להצטרפות ללימודים:
רכישת מקצוע חדש
קידום מקצועי
עניין כללי
אחר (פרט)

הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה

מספר שנות הלימוד

מכינה

תעודה/תואר

תואר אקדמי

אישור והצהרה
(הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכוונתו לשני המינים)

אני מצהיר שקיבלתי מידע על הלימודים ומתחייב לקיים את הנהלים והתקנות של הקריה ללימודי הנדסה
וטכנולוגיה ,לרבות אלה שיקבעו במהלך לימודי.
ידוע לי כי פתיחת הלימודים מותנית במספר הנרשמים וכי הנהלת הקריה רשאית לשנות ולעדכן את תכנית
הלימודים לפני או במהלך הלימודים.
ידוע לי שרמת הלימודים במכינה הטכנולוגית ובלימודים לתואר הנדסאי מבוססת על תנאי הקבלה שנקבעו
ע”י מה”ט במקצועות מתמטיקה ,אנגלית ועברית.
ידוע לי שלהנהלת הקריה הזכות להפסיק את לימודי בשל אי השלמת דרישות הקבלה ,אי עמידה בדרישות
הלימודים ,אי תשלום שכר לימוד או עבירת משמעת.
אני מתחייב להעביר את כל התעודות והמסמכים החיוניים להרשמתי ללימודים ואת תשלומי שכר הלימוד
לפני פתיחת הלימודים ולכבד את תשלומי שכר הלימוד במועדים שיקבעו.
הובא לידיעתי כי הקריה תהיה רשאית למנוע ממני קבלת שירותים או תעודות מטעמה בגין אי תשלום במועד
וכי הפסקת לימודים במהלכם לא תזכה אותי בהחזר כספי ,למעט במקרים חריגים ובכפוף להנחיות מה”ט
ולהחלטת הועדה להחזר כספים של הקריה.
על אף האמור לעיל הובא לידיעתי כי דמי ההרשמה/מקדמה ודמי שכר הלימוד יוחזרו לי במקרה שמסלול
הלימודים יבוטל או לא יפתח תוך חודשיים מהמועד המתוכנן לפתיחתו.
הובא לידיעתי ,כי מועד הפסקת לימודים נכנס לתוקפו עם קבלת מכתב הצהרה מצד הסטודנט על הפסקת
לימודיו .במקרים חריגים ,תיזקף לזכותי יתרת שכר הלימוד לצורך לימודים בקורס/מסלול לימודים אחר
ובלבד שבקשת העברה מנומקת תועבר על ידי להנהלת הקריה בתוך שנה ממועד הפסקת לימודיי.
הריני לאשר כי הובא לידיעתי שהלימודים בקריה ,מתנהלים בהתאם ובכפוף להנחיות ולנהלי מה”ט המצויים
באתרי האינטרנט של מה”ט והקריה וכי הלימודים עשויים להתקיים בכל אחד מימות השבוע לרבות יום ו’,
בתדירות של עד  5ימים בשבוע בלימודי יום ושלושה ימים בשבוע במסלול המשולב.
הנני מייפה את כוחה של הקריה להשתמש  /להעביר את פרטיי האישיים (שם ,מען ,טלפונים ,כתובת  ,e-mailמ.ז)
לצרכי ביטוח לסוגיו ,לקידום לימודי ו/או למקומות עבודה.
אני הח”מ מצהיר בזאת שכל הפרטים המצויים על ידי בטופס זה הם הפרטים המלאים ,המדויקים והנכונים.

תאריך

שם הנרשם

חתימת הנרשם

לשימוש משרדי:
				
דמי הרשמה שולמו בתאריך

מספר קבלה

		

גורם מטפל

תואר שעובד בשבילך

ללימודי הנדסה וטכנולוגיה

הקריה

technological and engineering education center

1-700-700-595
69107 , תל אביב, נאות אפקה,218 בני אפרים
7653135-03 : פקס,03-7653115/72 :’טל
rishum@cts.org.il :דוא”ל
www.facebook.com/Hakirya
www.cts.org.il

