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 ג למי שלמד בשנת תשפ"   ד כללי חזרה על קורס/חלקי קורס/מכינה חוזרת בשנת הלימודים תשפ" 

 

)מתמטיקה/פיזיקה/מיומנויות   קורס אחד שנתיאו  )מתמטיקה/פיזיקה(  בסמסטר שונים  שני קורסים  ניתן לחזור על  

 להוציא אנגלית לתעודת המכינה ואנגלית רמות אקדמיות.אקדמיות בקריאה ובכתיבה( , 

 סמסטרים(  2:  ניתן לחזור על סמסטר אחד )א' או ב' ( או חזרה על כל הקורס )שנתי=  מתמטיקה 

 סמסטרים(  2 =  :  ניתן לחזור על סמסטר אחד )א' או ב' ( או חזרה על כל הקורס )שנתיקה פיזי 

 על בסיס מקום פנוי  סמסטר א' ו/או סמסטר ב'  ()ללא טרום בסיסי א' : אנגלית רמות אקדמיות 

 סמסטר ב'ב: לא נספר כקורס ניתן לחזור בסמסטר א' או בחינת אנגלית לתעודת המכינה 

 , לא ניתן לחזור על סמסטר אחד סמסטרים( 2)  קורס שנתי :מיומנויות אקדמיות בקריאה ובכתיבה 

 הכללים לחזרה על קורס/ חלקי קורס הינם: 

 חובת נוכחות כמקובל במסלולי המכינה   •

 ניתן לגשת לשני מועדי בחינה, ציון אחרון קובע   •

 רק סטודנט שחוזר על מכינה מלאה רשאי  ללמוד בתכנית "נתיב לאקדמיה" הייעודית לתלמידי המכינה.  •

עבור מי   ג. פי של הקורס ייעשה עפ"י כללי שנתון תשפ"עבור מי שבחר לחזור על סמסטר אחד, שקלול הציון הסו  •

ד. בשני  שבחר לחזור על קורס מלא )שני סמסטרים(, שקלול הציון הסופי של הקורס ייעשה עפ"י כללי שנתון תשפ"

תעודת המכינה של . בחניםוהגשת מטלות ד, ציון הסמסטר ייעשה עפ"י הסילבוס של שנת הלימודים תשפ" המקרים

 .עודכן בהתאם והציונים החדשים יועברו למדור רישום באוניברסיטת בן גוריון בנגבת גשנת תשפ"

הציון הקובע הוא של  גבמידה והציון הסופי בקורס החוזר יהיה נמוך מהציון המקורי שהסטודנט קיבל בשנת תשפ" •

 הקורס החוזר/ הסמסטר החוזר 

 תנאי קבלה ללימודי תואר: •

העוקבת לשנה בה סיים את לימודיו במכינה יתקבל ללימודי תואר עפ"י התנאים של לומר שחוזר על קורסים בשנה 

 מסיימי המכינה בשנה בה חוזר על הקורסים.
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 נוהל הגשת הבקשה: 

, לטופס 1.9.23עד לכל המאוחר  טופס בקשה  מלאל סטודנט שמעוניין לחזור על קורסים בסמסטר א' תשפ"ד באחריותו

 כאן לחץרישום לקורס חוזר 

, לטופס 1.2.24עד  לכל המאוחר טופס בקשה  מלאסטודנט שמעוניין לחזור על קורסים בסמסטר ב' תשפ"ד באחריותו ל

 כאן לחץרישום לקורס חוזר 

 מעודכן לשנת הלימודים תשפ"ד.גובה תשלום עבור קורס חוזר 

 ₪       2500 חזרה על קורס מתמטיקה סמסטר א'  •

    ₪   2500 חזרה על קורס מתמטיקה סמסטר ב'  •

 ₪   2500 רס פיזיקה סמסטר א' חזרה על קו •

 ₪   3000 חזרה על קורס פיזיקה סמסטר ב'   •

   ₪   5,000  – שנתיחזרה על קורס מתמטיקה  •

 ₪   5500חזרה על קורס פיזיקה שנתי   •

 ₪   1000   שנתימיומנויות אקדמיות בקריאה ובכתיבה חזרה על קורס  •

סטודנטים שסיימו קורס יאושר רק ל)  ₪   200  –יח"ל סמסטר א'/ב   4-חזרה על בחינת אנגלית לתעודת המכינה מקביל ל •

 ( 100בסיסי בהצלחה או סטודנטים עם ציון במרכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה של לפחות 

לבחינה חוזרת באנגלית לתעודת המכינה יכול להירשם סטודנט שרמתו באנגלית נמוכה ממתקדמים א' ומעוניין לגשת 

 במקביל לקורס אנגלית רמות אקדמיות ברמה בסיסי(

סמסטר ב' בלבד, בחינה זו מחייבת היבחנות גם באנגלית  –יח"ל  5-חזרה על בחינת אנגלית לתעודת המכינה מקביל ל •

ים שסיימו קורס בסיסי בהצלחה או סטודנטים עם סטודנטיאושר רק ל) . הבחינות 2עבור    ₪   300  –יח"ל   4-ברמה מקבילה ל

 ( 100ציון במרכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה של לפחות 

סטודנט שרמתו באנגלית נמוכה ממתקדמים א' ומעוניין לגשת לבחינה חוזרת באנגלית לתעודת המכינה יכול להירשם 

מידה ויסיים את הקורס בהצלחה יוכל לגשת לבחינת אנגלית במקביל לקורס אנגלית רמות אקדמיות ברמה בסיסי,  ב

 לתעודת המכינה באותו הסמסטר. 

ועלות היא בהתאם למפורסם באתר ללומדים חיצוניים  אנגלית רמות אקדמיות התשלום בהתאם לרמה האקדמית הנדרשת  •

 כאן  לחץ

התשלום עבור הקורס המבוקש, יתבצע בפעימה אחת מראש בשובר לתשלום שיופק על ידי מדור חשבונות סטודנטים וללא  

 החזר כספי.

 . דמי אבטחה ורווחה יתווספו למחיר הקורס  

 

  .מאחלת לכולכם בריאות והצלחה 

 אקדמייםהנהלת המרכז ללימודים קדם 
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