המכינה האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT

السنة التحضيرية الجامعية
תנאי קבלה למכינות האוניברסיטאיות תשע"ח
מכינה

ימים ושעות לימוד

משך
המכינה
 9חודשים

תחילת
לימודים
אוקטובר

אוקטובר

אוקטובר

מכינת
הכרה
הדדית

ימים א'-ה'
8.30-16.00

מכינת
יום

ימים א' – ה'
8:30-16:00

 9חודשים

מכינת
יום -
כיתה
ייחודית
(ל"ל)

לבעלי איבחון,
המעוניינים ללמוד
בתנאים מותאמים
ללקויות למידה.
ימים א' – ה'
8:30-16:00

 9חודשים

*פתיחת המכינה
מותנית במספר
נרשמים!

תנאי קבלה ואישורים נדרשים
 תעודת בגרות מלאה – נדרש מקור אוצילום נאמן למקור
 פסיכומטרי  500ומעלה אנגלית :רמת בסיסי ומעלה (ציון 85ומעלה בבחינת אמיר"ם)
 עברית :מועמדים שלמדו בבית ספר בושפת ההוראה אינה עברית ,נדרשים
בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל 111
או סיווג עברית במכינה בציון מעל .96
 תעודת בגרות חלקית (מעל  7יח"לעוברות) /תעודת בגרות מלאה – נדרש
מקור או צילום נאמן למקור!
 תמונת פספורט. תעודת שחרור  /שירות לאומי  /פטורמצה"ל.
 מימ"ד מעל  450או פסיכומטרי מעל .420 אנגלית :מועמד שלא נבחן במבחןהפסיכומטרי חייב בבחינת אמיר/אמיר"ם
לסיווג רמת האנגלית.
 עברית :מועמדים שלמדו בבית ספר בושפת ההוראה אינה עברית ,נדרשים
בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל  111או
סיווג עברית במכינה בציון מעל .96
 מתמטיקה :המועמדים ישובצו בתחילהלפי נתוניהם 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.
 ראיון עם גב' ענת משה ,יועצת מומחיתבלקויות למידה – יש לתאם מראש
( 04-8249961שעות קבלה א' ,ג' ,ד'
 )11:00-16:00או במייל
.amoshe@univ.haifa.ac.il
 אבחון מת" ל בתוקף.*שעות קבלה נכונות לתשע"ז בלבד
 תעודת בגרות חלקית (מעל  7יח"לעוברות) /תעודת בגרות מלאה – נדרש
מקור או צילום נאמן למקור!
 -תמונת פספורט.
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המכינה האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT

السنة التحضيرية الجامعية
מכינה

ימים ושעות לימוד

מכינת ימים א' – ה'
יום ינואר 8:30-16:00

הכנה

ימים א' – ה'

משך
המכינה

תחילת
לימודים

 9חודשים

דצמבר

כ 3-חודשים

אוקטובר

תנאי קבלה ואישורים נדרשים
 תעודת שחרור  /שירות לאומי  /פטורמצה"ל.
 מימ"ד מעל  450או פסיכומטרי מעל .420 אנגלית :מועמד שלא נבחן במבחןהפסיכומטרי חייב בבחינת אמיר/אמיר"ם
לסיווג רמת האנגלית.
 עברית :מועמדים שלמדו בבית ספר בושפת ההוראה אינה עברית ,נדרשים
בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל  111או
סיווג עברית במכינה בציון מעל .96
 מתמטיקה :המועמדים ישובצו בתחילהלפי נתוניהם 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.
 תעודת בגרות חלקית (מעל  7יח"לעוברות) /תעודת בגרות מלאה – נדרש
מקור או צילום נאמן למקור!
 תמונת פספורט. תעודת שחרור  /שירות לאומי  /פטורמצה"ל.
 מימ"ד או פסיכומטרי בין  .350-400לאיתקבל מועמד עם ציון מימ"ד גבוה
 אנגלית :מועמד שלא נבחן במבחןהפסיכומטרי חייב בבחינת אמיר/אמיר"ם
לסיווג רמת האנגלית.
 עברית :מועמדים שלמדו בבית ספר בושפת ההוראה אינה עברית ,נדרשים
בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל  111או
סיווג עברית במכינה בציון מעל .96
 מתמטיקה :המועמדים ישובצו בתחילהלפי נתוניהם 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.
*מסלול מכינת ינואר ,אינו תקף למסלול
מצטייני מכינה לקבלה ללא פסיכומטרי
לאוניברסיטת חיפה.
 12-שנות לימוד.
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המכינה האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT

السنة التحضيرية الجامعية
מכינה

ימים ושעות לימוד

למכינת
יום

8:30-16:00

מכינת
ערב

א' ,ג'  ,ב' ,ה' בין
השעות .16:00-23:00
במידת הצורך ,יתקיימו
שיעורי תגבור וכן
שיעורים מוקלטים.

משך
המכינה

תחילת
לימודים

תנאי קבלה ואישורים נדרשים
 10-11שנות לימודים באישור מיוחדתעודת בגרות חלקית
 תמונת פספורט. תעודת שחרור  /שירות לאומי  /פטורמצה"ל.
 ציון סיווג בעברית או יע"ל 60 - 30קבלהלקדם-מכינה

 9חודשים

אוקטובר

*פתיחת המכינה
מותנית במספר
נרשמים!

מכינת
עולים

ימים א' – ה'
8:30-16:00

 9חודשים

אוקטובר

 תעודת בגרות חלקית (מעל  7יח"לעוברות) /תעודת בגרות מלאה – נדרש
מקור או צילום נאמן למקור!
 תמונת פספורט. תעודת שחרור  /שירות לאומי  /פטורמצה"ל.
 מימ"ד מעל  450או פסיכומטרי מעל .420 אנגלית :מועמד שלא נבחן במבחןהפסיכומטרי חייב בבחינת אמיר/אמיר"ם
לסיווג רמת האנגלית.
 עברית :מועמדים שלמדו בבית ספר בושפת ההוראה אינה עברית ,נדרשים
בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל  111או
סיווג עברית במכינה בציון מעל .96
 מתמטיקה :המכינה פותחת במכינה זו רקרמת  3יח"ל .סטודנטים המעוניינים ברמת
 4יח"ל ,יוכלו בכפוף לתנאי קורס קיץ 4
יח"ל ללמוד בתשלום נוסף.
 תעודת בגרות מחו"ל. סיום אולפן א' לפחות. -בחינות מיון וקבלה בעברית ,אנגלית.

*פתיחת המכינה
מותנית במספר
נרשמים!
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המכינה האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT

السنة التحضيرية الجامعية
מכינה
מכינת
מדעים

ימים ושעות לימוד
למעוניינים בתואר
במדעי הרפואה
והטבע.
ימים א' – ה'
8:30-16:00

משך
המכינה
כ 9-חודשים
או 6.5
חודשים

תחילת
לימודים
אוקטובר
פברואר
פבואר-
אוגוסט

*פתיחת המכינה
מותנית במספר
נרשמים!

מכינת
+30

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

 3חודשים

נפתחים
שלושה
מועדים:
אוקטובר,
מרץ ,יוני.

תנאי קבלה ואישורים נדרשים
 תעודת בגרות חלקית (מעל  7יח"לעוברות) /תעודת בגרות מלאה – נדרש
מקור או צילום נאמן למקור!
 תמונת פספורט. תעודת שחרור  /שירות לאומי  /פטורמצה"ל.
 מימ"ד מעל  550או פסיכומטרי מעל 500 מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי אנגלית :מועמד שלא נבחן במבחןהפסיכומטרי חייב בבחינת אמיר/אמיר"ם
לסיווג רמת האנגלית.
 עברית :מועמדים שלמדו בבית ספר בושפת ההוראה אינה עברית ,נדרשים
בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל  111או
סיווג עברית במכינה בציון מעל .96
 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.
 גיל  30ומעלה (מתחת לגיל זה יש לגשתלוועדת חריגים ,יש לשלוח פקס בצירוף
ת.ז.)04-82409995 :
 עמידה במבחן אמיר"ם בציון מעל 85במהלך לימודי המכינה כתנאי מעבר
לאוניברסיטת חיפה.

התפלגות ציון ביע"ל/סיווג עברית לשיבוץ בכיתות עברית:
סיווג  - 30 - 0לא מתקבלים
סיווג  60 - 30קבלה לקדם-מכינה
סיווג  95 - 60או יע"ל  - 110 - 80קבלה למכינה אוניברסיטאית .שיעורי עברית חובה.
סיווג  100 - 96או יע"ל  111 -ומעלה  -קבלה למכינה אוניברסיטאית ,בפטור משיעורי עברית.
כל מי שקיבל יע"ל פחות מ 80-חייב במבחן סיווג.

*פתיחת כל המכינות מותנית במספר נרשמים!
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המכינה האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT

السنة التحضيرية الجامعية
מידע נוסף שחשוב לדעת:
 חשוב מאד למתג ולציין את המכינה ,כמכינה אוניברסיטאית הרואה את עתיד הסטודנטים באקדמיה
ובאוניברסיטת חיפה ומכוונת אותם לשם .כמכינה אוניברסיטאית היא מכוונת למצוינות והסטודנטים
אכן מצליחים להגיע להישגים גבוהים במיוחד ועל כך גאוותנו .בכל מקרה אין לתת מידע שגוי,
ובמידת הצורך להפנות לגורם הרלוונטי.
 יש לתת לסטודנטים הסבר על מעטפת התמיכה שהמכינה מציעה (יועצים אישיים ,יועצים מקצועיים
ויועצים אקדמיים) ,לספר על סדנאות שניתנות בחינם לתלמידי המכינה בנושאים מגוונים (בחירת
מקצוע ,חרדת בחינות ועוד) ,וליידע על חונכויות אישיות ושיעורי תגבור .בנוסף ,יש לתת לסטודנטים
את התחושה שיהיה מענה לרוב הבעיות בהם הם יכולים להיתקל במהלך הלימודים במכינה.
 תלמידי המכינה יכולים לעשות פר"ח ובתמורה לקבל מלגה ₪ 5200 -
 המכינה מציעה קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית ,מועד יולי ,חוגי האוניברסיטה ממתינים לציונים
אלו.
 המכינה מציעה הכנה לבחינות מימ"ד.






ניתן לשלם דמי ה רשמה על חשבון הפיקדון.
ניתן להתקבל למדעי הרוח ללא פסיכומטרי ,עם ציון מכינה ממוצע מעל . 100
בוגרי מכינה מצטיינים ,עפ"י החלטת והמלצת המכינה ,יוכלו להתקבל לקבלה ללא
פסיכומטרי לחלק מהחוגים הנבחרים באוניברסיטת חיפה.
ניתן להפנות אל ענת מתעניינים גם אם אין בידיהם אבחון.
מתעניינים מתלבטים הזקוקים להכוונה תעסוקתית ולימודית ניתן להפנות למייק.
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