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 שלום רב,

 

  בעזרת עצמאי לימוד בסיס על אנגלית בקורסי רמה סוף בחינות: הנדון

 באנגלית המקוונים הקורסים

 

 עצמאי באופן ללמוד האפשרות על( ג"המל) גבוהה להשכלה המועצה להודעת בהמשך

 בסיסי טרום(, 61116' )א בסיסי טרום ברמות  האנגלית בקורסי רמה מעבר בחינות לקראת

 :כדלקמן ההנחיות נקבעו, (61111) א ומתקדמים( 61116) בסיסי(, 61116) ב

 :זכאות להיבחן

כל סטודנט שקיים עבורו סיווג לרמה באנגלית במערכות המידע באו"פ ) אמי"ר / אמי"רם / 

בבחינת המיון או קורס זכאי להירשם לבחינה על פי סיווגו    פסיכומטרי /אוניברסיטה(

(, 61116) ב בסיסי טרום(, 61116' )א בסיסי טרוםברמות ,  אנגלית אחרון שסיים בהצלחה

  (.61111) א ומתקדמים( 61116) בסיסי

 :הבחינות מועדי

 :מהרמות אחת בכל בחינות מועדי שני יתקיימו ז"תשע הלימודים שנת תחילת לקראת

 .616..6..'  ה יום.         1

 .בלבד    6.6.16 – 11.6.16: התאריכים בין תתקיים לבחינה הרשמה            

 . 1.6.16. לתאריך עד הרשמה לבטל ניתן            

 16.1.16' ה יום.         .

 .בלבד  18.8.16 – 11.7.16: התאריכים בין תתקיים לבחינה הרשמה

 .11.1.16 לתאריך עד הרשמה לבטל ניתן

 ?הבחינות יתקיימו היכן

 . הארץ ברחבי הפרוסים הפתוחה האוניברסיטה של הבחינה במרכזי יתקיימו הבחינות

 לבחינה להרשמה הנחיות

 שאילתא. מערכת ההרשמה מתבצעת באמצעות 

 המידע במערכות קלוט אנגלית לרמת סיווג שקיים לאחר רק לבחינה להרשם ניתן

 .הפתוחה באוניברסיטה

 לסטודנט יתאפשר, הראשונה לבחינה ההרשמה מועד תום לאחר שיגיע סיווג של במקרה

 .השני במועד לבחינה להרשם

 .ח"ש 166 של בתשלום כרוכה בחינה לכל ההרשמה



  התשלום יגבה מפרטי האשראי המעודכנים במערכת.

 . תשלום ללא – שנקבע  המועד עד לבחינה הרשמה לבטל ניתן

 שלא מסטודנטים גם במלואן ייגבו הבחינה ועלויות תקפה תהיה ההרשמה, זה מועד לאחר

 .לבחינה יתייצבו

 לא.  , בטווח תאריכי ההרשמה שלעיללבחינה מראש להירשם נדרש, לב לתשומת

 .מראש הרשמה ללא להיבחן יתאפשר

. אם המכסה תתמלא לפני סיום תקופת ההרשמה, תסגר לנבחנים נקבעה מכסה מקסימלית

  ההרשמה וסטודנטים יוכלו להירשם לבחינה הבאה )על פי הלו"ז המפורסם(.

 :לבחינה זימון

 על פרטים ובהבהתאם למסלול הדיוור של הנבחן  הודעה הנבחנים יקבלו הבחינה מועד לפני

  .הבחינה תתקיים שבו המקום

 :בבחינה הזדהות

 .להיבחן יתאפשר סטודנט תעודת הצגת עם רק. סטודנט תעודת לבחינה להביא יש

 רמה סוף בחינת תוצאות על הודעה

 .באנגלית הבאה לרמה סווג כי הקובעת לנבחן הודעה תשלח בבחינה הצלחה של במקרה

 .הנוכחית האנגלית לרמת סווג כי הקובעת לנבחן הודעה תשלח בבחינה כשלון של במקרה

 .למסלול הדיוור של הנבחן בהתאםתשלח ההודעה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,בברכה                                                                            

 מרכז ההישגים הלימודיים                                                                            


