
 

 

           
 

"ף שנת הלימודים תשב  ה/שלמד ית/לסטודנט -הל קורס חוזר למסיימי מכינה  נו
 פ"אעל הקורס בשנת הלימודים תש ת/רוזוח

 
עפ"י אוריינות אקדמית /מתמטיקה/פיזיקה  הקורסיםניתן לחזור על במהלך שנת הלימודים תש"פ 

 האפשרויות הבאות:

 

 (סמסטר ב'  /סמסטר א')  יאליבסמסטר אחד בלבד, שיפור ציון סמסטראחד  חזרה על קורס .1

 הסמסטרים, שיפור ציון שנתי )סמסטר א'+ סמסטר ב'( 2-חזרה על קורס אחד ב .2

 סמסטר א' בלבד, מדובר בקורס מתמטיקה ופיזיקהקורסים ב 2חזרה על  .3

לחזור על יותר מקורס אחד לאורך כל שנת הלימודים חייב לחזור על מסלול סטודנט המבקש  .4

 ימוד מלאבשכר ליב ויחובמלואו  ינההמכ

ב לחזור סטודנט המבקש ללמוד קורסים נוספים מעבר למתמטיקה ופיזיקה באותו סמסטר יחוי .5

 מסלול המכינה במלואו ויחויב בשכר לימוד מלא

 

 :רה על קורס/חלקי קורסהכללים לחז

 כמקובל במסלולי המכינהחובת נוכחות  •

  ניתן לגשת לשני מועדי בחינה, ציון אחרון קובע •

ייעשה עפ"י הסילבוס של שנת הלימודים הגשת מטלות, בחנים ושקלול ציון הסמסטר  •

  פ"אתש

פ"י עבור מי שבחר לחזור על סמסטר אחד, שקלול הציון הסופי של הקורס ייעשה ע •

 כללי שנתון תש"ף.

, שקלול הציון הסופי של הקורס סמסטרים( 2עבור מי שבחר לחזור על קורס מלא )

   פ"אייעשה עפ"י כללי שנתון תש

הציון שיתקבל בסמסטר בשנת הלימודים תשפ"א יחליף את הציון שהושג בסמסטר  •

 ן בהתאם.של שנת תש"ף תעודכ המקביל בשנת הלימודים תש"ף. תעודת המכינ

בשנת  לבמידה והציון הסופי בקורס החוזר יהיה נמוך מהציון המקורי שהתלמיד קיב •

 בשנת הלימודים תשפ"א תש"ף הציון הקובע הוא של הקורס החוזר/הסמסטר החוזר

 

 

 

 

 



 

 

 

 נוהל הגשת הבקשה:

 

 pre@bgu.ac.il באמצעות הדואר האלקטרוני  )מצ"ב( על התלמיד להעביר טופס בקשה  •

 

  :יםחוזר קורסים/תשלום עבור קורסגובה 

 

     ₪ 3000 -  חזרה על קורס מתמטיקה סמסטר א'  •

   ₪ 3000  - ל קורס מתמטיקה סמסטר ב' חזרה ע •

 ₪ 2800      -  חזרה על קורס פיזיקה סמסטר א'  •

 ₪ 3200      -  חזרה על קורס פיזיקה סמסטר ב'  •

 ₪ 6000 –חזרה על קורס מתמטיקה ופיזיקה סמסטר א'  •

 ₪ 853      - חזרה על קורס אוריינות אקדמית   •

 ₪ 300 –  'יח"ל סמסטר א'/ב 4-מקביל ל בחינת אנגלית לתעודת המכינהחזרה על  •

סמסטר ב' בלבד, בחינה זו  –יח"ל  5-מקביל לאנגלית לתעודת המכינה בחינת חזרה על  •

 הבחינות. 2עבור  ₪ 500 –יח"ל 4-מחייבת הבחנות גם באנגלית ברמה מקבילה ל

  

ור דידי משיופק על תשלום בור הקורס המבוקש יתבצע בפעימה אחת מראש בשובר עהתשלום 

 חשבונות סטודנטים וללא החזר כספי.
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 פ"אבשנת הלימודים תש חוזר טופס בקשה לאישור קורס
 

 
 ________________ת.ז._ _______________שם הסטודנט/ית: 

 
 _____________________מייל :  ______________________נייד:

 
 

 סמסטר: __________ אבקש לאפשר לי למידה חוזרת במקצוע: _____________
 

 סיבת הבקשה:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 לא ניתן לבטל ולא לקבל החזר כספי על הקורס. –באמצעות טופס זה לאחר ההרשמה לקורס 

 הרשמה לקורס מהווה אישור לתשלום מלוא שכר הלימוד.
 

                                __________________     תאריך:   חתימה: 
 
 

 
 עיתחוות דעת מקצו

 
 :"ףציוני הסטודנט בשנת הלימודים תש

 ________________מתמטיקה סמסטר א' 
 ________________ מתמטיקה סמסטר ב'

 _____________ מתמטיקה סופי
 __________________ פיזיקה סמסטר א'
 __________________ פיזיקה סמסטר ב'

 ______________________פיזיקה סופי 
 _________________________  אוריינות

 ___________________________, רמה אנגלית הכנה לאקדמיה
 
 

 החלטת הוועדה:
 

 אושר •

 לא אושר •
  

 __________________________________תאריך:  


