
 

1 

 

 

 

 ב פ" למי שלמד בשנת תש   ג קי קורס/מכינה חוזרת בשנת הלימודים תשפ" חזרה על קורס/חל לי  ל כ

 

ינה ואנגלית להוציא אנגלית לתעודת המכ –ניתן לחזור על שני קורסים בסמסטר או קורס אחד שנתי 

 .ות אקדמיותמר

  פשרותא איןן לכו א' לסמסטר למרות שמשך הקורס מעבר סמסטריאלינחשב כקורס אוריינות אקדמית  

 ללמוד אותו במקביל לקורס שנתי.

 :  ניתן ללמוד בסמסטר

 מתמטיקה

 פיזיקה 

 סטר א מ חייבים ללמוד מסאוריינות  – או אחד מהם ואוריינות

 ואנגלית לתעודת המכינה לא נספר כקורס  ' ומתקדמים ב'(אם בסיסי )ללא טרו אנגלית רמות אקדמיות

 

 ם: ניהקי קורס הכללים לחזרה על קורס/ חל

   חות כמקובל במסלולי המכינהנוכ חובת •

 ניתן לגשת לשני מועדי בחינה, ציון אחרון קובע   •

לתלמידי  תללמוד בתכנית "נתיב לאקדמיה" הייעודי  רק סטודנט שחוזר על מכינה מלאה רשאי  •

  ינה.המכ

  ןור על סמסטר אחד, שקלול הציון הסופי של הקורס ייעשה עפ"י כללי שנתושבחר לחזעבור מי  •

שה  . עבור מי שבחר לחזור על קורס מלא )שני סמסטרים(, שקלול הציון הסופי של הקורס ייעבפ"שת

ציון הסמסטר ייעשה עפ"י הסילבוס של שנת הלימודים   שני המקרים. בגעפ"י כללי שנתון תשפ"

והציונים החדשים   תעודכן בהתאם בפ"תעודת המכינה של שנת תש. בחניםו הגשת מטלות; גתשפ"

 .גוריון בנגבמדור רישום באוניברסיטת בן ל ויועבר

הציון   בפ"תש קיבל בשנתנט שהסטודבמידה והציון הסופי בקורס החוזר יהיה נמוך מהציון המקורי   •

 של הקורס החוזר/ הסמסטר החוזר קובע הואה

 בלה ללימודי תואר:תנאי ק •

די תואר  בל ללימוקתו במכינה יים את לימודילומר שחוזר על קורסים בשנה העוקבת לשנה בה סי

 בשנה בה חוזר על הקורסים.  עפ"י התנאים של מסיימי המכינה
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 נוהל הגשת הבקשה: 

הנמצא באתר    להעביר טופס בקשה באחריותו  גשפ"ן לחזור על קורסים בסמסטר א' תסטודנט שמעוניי

 15.8.22עד   pre@bgu.ac.ilהמרכז באמצעות הדואר האלקטרוני 

באחריותו להעביר טופס בקשה הנמצא באתר    גסטודנט שמעוניין לחזור על קורסים בסמסטר ב' תשפ"

 15.1.23עד   pre@bgu.ac.ilהמרכז באמצעות הדואר האלקטרוני 

  :(בפ"מודים תש הלי)נכון לשנת  תשלום עבור קורס חוזרגובה 

         ₪   3000 קה סמסטר א' מטיס מתרחזרה על קו •

     ₪   3000 חזרה על קורס מתמטיקה סמסטר ב'  •

 ₪   2800 חזרה על קורס פיזיקה סמסטר א'  •

 ₪   3200   ב' חזרה על קורס פיזיקה סמסטר •

 ₪  6,000 –מטיקה ופיזיקה סמסטר א ' חזרה על קורס מת •

 ₪   853    קדמית חזרה על קורס אוריינות א •

סטודנטים רק ל יאושר)  ₪   300  – יח"ל סמסטר א'/ב  4-מקביל ל המכינה גלית לתעודתאנ בחינתזרה על ח •

ת/נתיב  הפסיכומטריהאנגלית בבחינה ון במרכיב סטודנטים עם ציאו שסיימו קורס בסיסי בהצלחה 

 ( 100לאקדמיה של לפחות 

  עודת המכינהאנגלית לתבן לגשת לבחינה חוזרת וניים א' ומעסטודנט שרמתו באנגלית נמוכה ממתקדמי

 ברמה בסיסי( רמות אקדמיותאנגלית קורס לבמקביל רשם ילה יכול

נות  בחיזו מחייבת ה סמסטר ב' בלבד, בחינה –"ל יח 5-חזרה על בחינת אנגלית לתעודת המכינה מקביל ל •

שסיימו קורס  סטודנטים לרק  ריאוש). הבחינות 2עבור  ₪   500  –יח"ל  4-לגם באנגלית ברמה מקבילה 

ת/נתיב לאקדמיה של לפחות האנגלית בבחינה הפסיכומטרידנטים עם ציון במרכיב סטואו צלחה בסיסי בה

100 ) 

אנגלית לתעודת המכינה  בחינה חוזרת וניין לגשת לבם א' ומעקדמיסטודנט שרמתו באנגלית נמוכה ממת

צלחה  בה ת הקורסיסיים אבמידה ו  ,יסיברמה בסרמות אקדמיות אנגלית קורס לבמקביל רשם ילה יכול

 גשת לבחינת אנגלית לתעודת המכינה באותו הסמסטר. יוכל ל

אם למפורסם באתר  א בהת ועלות הי קדמית הנדרשתם בהתאם לרמה האהתשלו אנגלית רמות אקדמיות •

   ללומדים חיצוניים

 3,258 –טרום בסיסי ב'  •

 3,258 –בסיסי  •

 2,171 –ים א' מתקדמ •
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על ידי מדור   ופק לתשלום שי  מראש בשובר אחתיתבצע בפעימה  ,ור הקורס המבוקשבעהתשלום 

 . ללא החזר כספיום חשבונות סטודנטי

 .נכון לשנת הלימודים תשפ"ב(המצויינים, המחירים )

 . מחיר הקורס יתווספו לרווחה ודמי אבטחה  

 

  .מאחלת לכולכם בריאות והצלחה 

 הנהלת המרכז ללימודים קדם אקדמיים


