
 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 מזכירות אקדמית 

 המרכז ללימודים קדם אקדמיים
 נתיב לאקדמיה

 

 זרה שם הקורס: אנגלית כשפה

 ש"ש 4היקף הקורס: 

 אקדמית. באנגלית גבוהה ידע רמת להפגין סטודנט הלומד באוניברסיטה נדרש 

 1 םבינונית, מתקדמיבסיסית,  ע רמות אנגלית:ילמדו ארב" במסגרת תכנית "נתיב לאקדמיה
 .2ומתקדמים 

חינת בחינת אמי"ר או ב ציון הפסיכומטרי בפרק של האנגלית ו/אורמת הלומד תקבע על פי 
 2הסיווג של התכנית. תלמידים שסווגו באנגלית )פטור( ידרשו ללמוד אנגלית ברמת מתקדמים 

 כחלק מחובות התוכנית.
 

רמת האנגלית יוכל להמשיך ללמוד  תלמיד הלומד במסגרת התכנית ויעבור בהצלחה את
פטור  קבלת,  או לתואר דרישות האנגליתסיום בנגב לפי הישגיו עד  ןבאוניברסיטת בן גוריו

 מלימודי האנגלית.

 
 באופן אקדמי חומר בקריאת התלמיד את להכשיר היא זרה כשפה באנגלית :הלימודים מטרת
 .ויעיל עצמאי

 .זרה כשפה האנגלית לימודי דרישות

 מבנה ניתוח ,לימוד וספרי עת-מכתבי הנלקחים אקדמיים למאמרים נחשף התלמיד אלה רסיםבקו

 .עצמאית לעבודה והכנה ומקיפה אינטנסיבית קריאה כולל, האקדמית השפה הכרת ,המאמר
 

 לצרכי הכרה בלימודים לתואר: אקדמית ברמה בקורסים עובר ציון

  זו אינה מאפשרת קבלה לאוניברסיטהרמה  –בסיסית 

 56  הספר-בתי/הפקולטות בכל- בינונית 

 פרט לבית הספר לרפואה ובית הספר  56  הספר-בתי/הפקולטות בכל-2 ו 1 קדמיםמת
 07הוא לרוקחות שם הציון הנדרש 

 
 בשעורים נוכחות

 .האנגלית שעורי בכל השתתפות חובת קיימת
 ולהמציא מרכזה למזכירות כך על להודיע יש מילואים, שרות או מחלה של במקרה

 .מתאימים אישורים

  .שהחסיר החומר את להשלים כלשהי מסיבה לשיעור הופיע שלא תלמיד על חובה

  הקורס באותו להבחן יוכל לא המורה, י"ע אושרה לא והיעדרותו מהשיעורים שנעדר תלמיד
 .יוחזר לא ספווכ

 לידיעת יובאו הסמסטר במשך שינתנו הבחינות מועדי בחינות.  יתקיימו הסמסטר ובתום במשך

 .המורה י"ע הסטודנט
 זרה כשפה לאנגלית בקורסים הסופי הציון הרכב

 הציון ברמות האקדמיות באנגלית הרכב          -

 (הציון יימסר על ידי המורה ציון כיתה )הרכב           60% 

 הסופית ציון הבחינה            40%

מרמה לרמה וממרצה למרצה. הרכב זה תלוי בדרישות המחלקה ציון הכיתה משתנה  הרכב          -
 .אקדמית, וכן נתון לשיקול דעתו האקדמי של המרצה לכל רמה

 
למיד חייב לעבור את המבחן ת .הסיום  בבחינת להבחן רשאי אינו כיתה ציון לו שאין ידתלמ

 ( על מנת לעבור את הקורס.65הסופי )
 


