
 

 

 

 2202-3202 גל תשפ״החלוקה לרמות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים שנה"

 

 שיבוץ הסטודנטים לרמות השונות נעשה על פי ציון במבחן אמי״ר, או על פי ציון החלק של האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

 להלן מפתח השיבוץ לרמות השונות:

ציון אנגלית בבחינה 

הפסיכומטרית, ציון מבחן 

 מבחן אמי״רו אמיר״ם

 מידע על הקורס  רמה

 פטור מלימודי אנגלית פטור ומעלה 134

לפחות  55, יש לקבל 65קורס סמסטריאלי, ציון מעבר   מתקדמים ב׳ 120-133

 . וביצוע כל המטלות המציינות בסילבוס במבחן הסופי

לפחות  55, יש לקבל 65קורס סמסטריאלי, ציון מעבר  מתקדמים א׳ 100-119

 .וביצוע כל המטלות המציינות בסילבוס סופיבמבחן ה

לפחות  55, יש לקבל 65קורס סמסטריאלי, ציון מעבר  בסיסי 85-99

וביצוע כל המטלות המציינות בסילבוס  במבחן הסופי

 .)מטלות מקוונות ומטלות הניתנות בכיתה(

לפחות  55, יש לקבל 65קורס סמסטריאלי, ציון מעבר   טרום בסיסי ב׳ 70-84

וביצוע כל המטלות המציינות בסילבוס  חן הסופיבמב

 .)מטלות מקוונות ומטלות הניתנות בכיתה(

 לפחות במבחן הסופי 55, יש לקבל 65קורס שנתי, ציון מעבר  טרום בסיסי א׳ 50-69

וביצוע כל המטלות המציינות בסילבוס )מטלות מקוונות 

 .ומטלות הניתנות בכיתה(

ודים ברמה זו עוברים סטודנטים שמסיימים בהצלחה לימ

 ללמוד ברמה הבסיסית.

  

 קורסי אנגלית

 :הנחיות לרישום לקורסי אנגלית בלבד

 .הרישום לקורסי אנגלית מתבצע באותה מתכונת של רישום לכל הקורסים במכללה 

 סטודנטים הלומדים בקורסי אנגלית בלבד:ל הנחיות

 נהל הסטודנטים להירשם במכללה.להגיע למ 

 נהל הסטודנטים את רמתכם באנגלית.לבדוק עם מ 

 .לקבל קוד כניסה לאתר 

 .להסדיר תשלום בגזברות 

 .להירשם באופן עצמי דרך אתר המכללה 

 

 



 

 

 

, בקשה במכלול ם בקורס המבוקש, תוכלו לשלוח. במידה ואין מקועל בסיס מקום פנויזכרו, הרישום לקורסים נעשה רק 

פתיחת קורסים לעקוב אחר  באחריותכם. בנושא לימודי אנגלית לפטורת בפורום בקשו ימתברמה המסו לפתיחת קורס נוסף

 נוספים ברמות השונות. 

 יש לעקוב אחר פתיחת מועדי הרישום באתר המכללה. 

 

 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל פתיחה של קורס עקב מיעוט של נרשמים.

 

 ועל שהתחילו ללמוד לפני תשע"א עליכם:סטודנטים סדירים שהתחילו ללמוד לפני שנה"ל תשס"ח ומורים בפ

 נהל הסטודנטים את רמתכם באנגלית.לוודא במ

 להירשם באופן עצמי דרך אתר המכללה רק ללימודי האנגלית.

 זכרו, הרישום לקורסים נעשה רק על בסיס מקום פנוי.

 

 אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה() פרטים על מבחן אמי״ר

 4.8.2022-קישור לרישום לבחינת אמיר״ם ב

 

 ללימודיכם! השלישיתשימו לב, עליכם להגיע לרמת פטור בתום השנה 

 

 

 

  

  

 

https://www.nite.org.il/other-tests/amir/
https://forms.gle/aDZtaYLYekGMtC6T6

