המכינה
האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT
תנאי קבלה למכינה האוניברסיטאית  -תש"פ
מכינה

ימים ושעות לימוד

מכינת
יום

السنة التحضيرية الجامعية

משך המכינה

תנאי קבלה ואישורים נדרשים

תחילת
לימודים

 9חודשים

אוקטובר

כ 9-חודשים

אוקטובר

 תעודת בגרות חלקית (מעל  7יח"ל בציוןעובר) /תעודת בגרות מלאה.
 מבחן מימ"ד בציון  450ומעלה או פסיכומטרי 420ומעלה.
אנגלית :מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטריחייב בבחינת אמיר/אמיר"ם לצורך סיווג רמת
האנגלית .ציון נדרש  70ומעלה במבחן
אמיר/אמיר"ם או בחלק האנגלית בפסיכומטרי.
 עברית :מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפתההוראה אינה עברית ,נדרשים בבחינת יע"ל
בעברית בציון  111ומעלה או בבחינת סיווג
עברית במכינה בציון  96ומעלה.
 מתמטיקה :המועמדים ישובצו בתחילה לפינתוניהם ודרישות החוגים בהם הם מבקשים
ללמוד  .על מנת להישאר ברמת הלימודים אליה
שובצו ,יש לעמוד בכל דרישות הלימודים
המצוינות בסילבוס לרבות ציונים ונוכחות
בשיעורים .סטודנט שלא יעמוד בדרישות -יועבר
באופן מידי לרמת לימוד נמוכה יותר.
אישורים נדרשים:

-

כיתת
מדעים
(בתוך
מכינת
יום)

ימים א' – ה'
8:30-16:00

תעודת בגרות מקור או צילום נאמן
למקור.
תמונת פספורט.
תעודת שחרור/שרות לאומי/פטור
מצה"ל.

 תעודת בגרות חלקית (מעל  7יח"ל בציוןעובר) /תעודת בגרות מלאה.
 מימ"ד מעל  550או פסיכומטרי מעל 500 מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטריאנגלית :מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטריחייב בבחינת אמיר/אמיר"ם לצורך סיווג רמת
האנגלית .ציון נדרש  70ומעלה במבחן
אמיר/אמיר"ם או בחלק האנגלית בפסיכומטרי.
 עברית :מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפתההוראה אינה עברית ,נדרשים בבחינת יע"ל
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בעברית בציון  111ומעלה או בבחינת סיווג
עברית במכינה בציון  96ומעלה.
 מתמטיקה :המועמדים ישובצו תחילה לפינתוניהם ודרישות החוגים בהם הם מבקשים
ללמוד  .על מנת להישאר ברמת הלימודים אליה
שובצו ,יש לעמוד בכל דרישות הלימודים
המצוינות בסילבוס לרבות ציונים ונוכחות
בשיעורים .סטודנט שלא יעמוד בדרישות -יועבר
באופן מידי לרמת לימוד נמוכה יותר.
אישורים נדרשים:

-

כיתת
עולים
(בתוך
מכינת
יום)

ימים א' – ה'

 9חודשים

אוקטובר

8:30-16:00

תעודת בגרות מקור או צילום נאמן
למקור.
תמונת פספורט.
תעודת שחרור/שרות לאומי/פטור
מצה"ל.

 תעודת בגרות מחו"ל. סיום אולפן א' לפחות. אנגלית :מועמד שלא נבחן במבחןהפסיכומטרי חייב בבחינת אמיר/אמיר"ם לצורך
סיווג רמת האנגלית .ציון נדרש  70ומעלה במבחן
אמיר/אמיר"ם או בחלק האנגלית בפסיכומטרי.
אישורים נדרשים:

מכינת
+30

ימי לימוד:

 3חודשים

א' +ג' 17:00-22:00
הלימודים מתקיימים
בקמפוס הנמל.

נפתחים
שלושה
מועדים:
אוקטובר,
מרץ ,יוני.

תעודת זהות או דרכון זר לתייר
תעודת עולה

 גיל  30ומעלה (מתחת לגיל זה יש לגשתלוועדת חריגים לאחר ביצוע רישום למכינה) ,יש
לשלוח מייל בצירוף ת.ז למחלקת הרשמה:

undergraduate@univ.haifa.ac.il

*פתיחת כל המכינות מותנית במספר נרשמים!
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