המכינה האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT

السنة التحضيرية الجامعية

מידע לרישום ,בחינות כניסה וקורסים מקדימים לשנה"ל תשע"ז
שלוב רב,
לקראת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז ,הבאה עלינו לטובה ,ריכזנו עבורכן\ם מידע על בחינות הכניסה ועל
הקורסים המקדימים להרשמה .אנו תקווה כי מידע זה יוכל לסייע לכן\ם ככול האפשר בעת ההרשמה לחוגים
השונים.
השקעה בלימודים במכינה האוניברסיטאות ובבחינות בסוף הסמסטר יכולים להבטיח את כניסתכם למגוון
החוגים!
 .1חוגים בהם נקבעו מראש מועדים אחרונים להרשמה:


חוגים שאינם מופיעים בטבלה פתוחים להרשמה עד סוף אוגוסט.



במידה ויתמלאו כל המקומות בשלב מוקדם יותר בחוגים סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה
מוקדמת .גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ"ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר
וללא התראה ,זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג.



מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר.

שם החוג

מועד אחרון להרשמה

שם החוג

מועד אחרון להרשמה

ביולוגיה

31.8.2016

מערכות מידע

31.8.2016

הפרעות בתקשורת

31.5.2016

משפטים

18.8.2016

ייעוץ והתפתחות האדם

31.7.2016

סיעוד

30.6.2016

חינוך מיוחד

31.7.2016

פיזיותרפיה

30.6.2016

כלכלה חשבונאות

31.7.2016

עבודה סוציאלית

31.5.2016

כלכלה דו חוגי ומנהל
עסקים

30.9.2016

ריפוי בעיסוק

31.5.2016

למידה ,הוראה והדרכה

31.7.2016

שפה וספרות אנגלית

4.9.2016

מדעי המחשב

22.9.2016

שפה וספרות ערבית

4.9.2016

מדעי הרפואה

31.8.2016

שירותי אנוש

15.8.2016
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 .2קורס הכנה למועמדים לחוג לכלכלה ,במסלול חשבונאות:
תלמידים חדשים שהתקבלו למסלול חשבונאות חייבים לעבור בחינה ברישום מידע חשבונאי בציון  60לפחות עד תום
השנה הראשונה ללימודיהם  .למעוניינים מוצע קורס הכנה לבחינה בנושא זה .הקורס יפתח כשבועיים לפני פתיחת שנת
הלימודים (הבחינה תתקיים בסוף הקורס) .פרטים נוספים יתפרסמו סמוך לתחילת הקורס.
נא להתעדכן באתר החוג בקישור הבאhttp://hevra.haifa.ac.il/econ/index.php/he/2013-07-29-18-14-21/2013- :
07-29-18-15-04

מועדי בחינות כניסה למועמדים שלא עומדים בסף הקבלה:
 החוג למשפטים  -עבור מי שלא עומד בסף הקבלה אך קרוב לסף הרשמי ידרשו בבחינת התאמה .הבחינה
תתקיים בשלושה מועדים.16.8.2016 ,29.5.2016 ,22.3.2016 :
 החוג לתקשורת  -מועמדים לשנת הלימודים תשע"ז שציוני הסכם שלהם בטווח של  7%מתחת הסף
הקבלה של החוג ,כלומר ציונים שבין  , 579 - 540יתבקשו להיבחן בבחינת כניסה.
מועמדים בוגרי המכינה אשר ממוצע הציונים שלהם  93ומעלה יתקבלו לחוג לתקשורת ללא בחינת
כניסה; אלו שממוצע המכינה שלהם הוא בין  91-92יזומנו לבחינת כניסה ע"י החוג.
 .3מועדים לבחינות כניסה:
להרשמה לבחינות כניסה ניתן להיכנס לאתר מחלקת הרשמה של אוניברסיטת חיפה בקישור הבא:
https://candidate.haifa.ac.il/irj/portal/ExamsRegistration
לכל הבחינות יש להצטייד בתעודת זהות.
שם החוג
שפה וספרות אנגלית

שפה וספרות ערבית

סיעוד
(מבחני התאמה)
מבחני ההתאמה יתקיימו בימי ג' בין השעות  10:00כיתה
 2007בניין המדרגה.
יש להביא אוזניות שמע למחשב.

מועד בחינה
 20.5.2016שעה 09:00
 22.7.2016שעה 09:00
 8.9.2016שעה 09:00
 27.5.2016שעה 09:00
 15.7.2016שעה 09:00
 07.9.2016שעה 13:00
22.3.2016
17.5.2016
14.6.2016
12.7.2016
2.8.2016
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 .4מועדים לראיונות חוגיים:
הערות
מועד הראיונות
שם החוג
המועמד יוזמן ע"י מזכירות
החל מחודש מאי
אמנות יצירה
החוג
המועמד יוזמן ע"י מזכירות
"אופקים" ב"א
החל מחודש מאי
החוג
מצטיינים
המועמד יוזמן ע"י מזכירות
במהלך תקופת
הפרעות בתקשורת
החוג
ההרשמה
המועמד יוזמן ע"י מזכירות
החל מחודש מאי
מוסיקה
החוג
המועמד יוזמן ע"י מזכירות
עבודה סוציאלית במהלך תקופת הרשמה
החוג
על המועמד לפנות למזכירות
פילוסופיה חד חוגי החל מחודש פברואר
החוג
המועמד יוזמן ע"י מזכירות
במהלך תקופת
פיזיותרפיה
החוג
ההרשמה
המועמד יוזמן ע"י מזכירות
החל מחודש מאי
ריפוי בעיסוק
החוג
המועמד יוזמן ע"י מזכירות
החל מחודש מאי
תיאטרון
החוג

 .5ניתן לעקוב אחר מצב מועמדות בקישור הבא:
https://candidate.haifa.ac.il/irj/portal/RegistrationStatus
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