
 

 
 הרשמה לאוניברסיטה מהווה אינושאלון זה  לתשומת לבכם! 

 
.   736נרשמים דרך אתר הרישום של האוניברסיטה לחוג  בארץמועמדים שלמדו רפואה וטרינרית 

http://info.huji.ac.il/     

:   ל"נרשמים דרך אתר המשרד ללימודי חו ל"בחומועמדים שלמדו רפואה וטרינרית 

overseas-http://info.huji.ac.il/en   
 
 

 .בעלי תואר דוקטור לרפואה וטרינרית ממוסד מוכר להשכלה גבוה רשאים להגיש מועמדותשימו לב 

 
   ע"י ועדת קבלה. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון מעשי רלוונטי. –קבלה ללימודים 

 
 * * * * * * * * * 

 
 לבקשה זו יש לצרף:

 
 תואר דוקטור לרפואה וטרינרית תעודות המעידות על . 1

 תואר  עם ציון סופי לע"י מזכירות החוג או הפקולטה   מקורי וחתוםגיליון ציונים  .2

   + תמונה חיים  . קורות3

   וכן פירוט על ניסיון רלוונטי )במידה ויש(תכנית  החירת לב. דף נפרד המפרט את הסיבות 4

 . המלצות )שיישלחו על ידי שני ממליצים ישירות אלינו( 5
 

   בשנה"ל      MVPH-בתכנית ה מדותי ללימודים להגיש את מוע  ת/אני מבקש
 לא מחקרי     מחקרי            במסלול:    

 

שם משפחה  
 _ _______________ת.ז._____________ת( )עברית(___________________)לועזי

 

 ______________________ ת( שם פרטי )עברית(_____________________)לועזי 

 

 עליה__________  שנת     לידה   רץתאריך לידה_____________ א

 

         :יקוד( מכתובת קבועה )כולל 

 ________________ _________ e-mailסלולרי_______________טלפון 

 

 
בית הספר לרפואה  
 וטרינרית ע"ש קורט 

 

 טופס בקשה להתקבל ללימודי  

   תואר שני בבריאות ציבור וטרינרית

Master of  Veterinary Public Health- MVPH 

 ______           "פלשנת תש 

 
 

בית הספר לבריאות  
הציבור ורפואה  

 קהילתית ע"ש בראון 

http://info.huji.ac.il/
http://info.huji.ac.il/
http://info.huji.ac.il/
http://info.huji.ac.il/en-overseas


 שכלה אקדמאית ה

 מוסד אקדמי    שנים    חוג/ים    תואר

1 ________.   __________   _________   ______________ 
 
2 ________.   __________  _____ ____   ______________ 
 
3 ________.   __________   _________   ______________ 
 
 

 מקום עבודה_______________ כתובת________________________  
 

 טל'____________ 
 

 מקצוע________________________תפקיד__________________________________ 
 

 _________  זו חלקי משרההאם עובד בשכר כן/לא         אם כן באי
 
 

ניסיון קודם בשטחי הבריאות ו/או הניהול  
______________________________________________________________ _____ 

 ___________________________________________________________________ 
 

  רפואה וטרינריתס ללביה" שישלחו את המלצותיהםממליצים   2הנך מתבקש לרשום שמות 
 adielbr@savion.huji.ac.il  :כתובתל
 

 טלפון                     שם                                 כתובת                     
 
1 ___________________       _________________         ________________ . 
 
2 ___________________       _________________        _________________. 
 
 

 _____________ ______ : ______________                                          חתימהתאריך
 
 

 לדוא"ולשלוח אותו בנא למלא את הטופס 
  adielbr@savion.huji.ac.il :כתובתל

 
אין באפשרותנו לשמור או להחזיר טפסים  

 של תלמידים שלא התקבלו 
  

 
      

 
 

    תאריך:       : ועדת קבלהלשימוש 
 
 

 המועמד/ת מתאים/ה ללימודי : 
 

❑     MVPH ללא השלמות(.  מחקרי( 
           

❑  MVPH לא מחקרי  
 
 נא לנמק:  -אינו/ ה  מתאים/ ה לחוג    ❑

 
 ________________________________________________________ 

 
______________________________ __________________________ 
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