
 היחידה לאנגלית כשפה זרה

 

 

חובה להגיע לרמת פטור באנגלית לתואר ראשון עד סוף שנה ב' ללימודים. מי שלא ישלימו דרישה זו במועד יורשו להירשם וללמוד  

 אך ורק קורסי אנגלית עד שיסיימו חובותיהם בהם. 

 

 פעל לפי הכללים הבאים: , לא תואמת לרמה המופיעה במחשב באנגלית אם רמתך

אל היחידה לאנגלית   למדתעל הקורס ש  העבר אישור   במוסד מוכר אחר,   לתואר ראשון  קורס שלמדת   השתנתה בעקבותרמתך    אם •

ב זרה  מס'  כשפה  פקס  באמצעות  אילן,  בר  בשעות   אישית  או  efl.unit@biu.ac.il  –למייל    או  3643685-077אוניברסיטת 

  דכון.תוכל להירשם לקורס באופן עצמאי באמצעות האינטרנט למחרת הע ואז ו נעדכן את רמתךנ הקבלה. א

בשל   • רמתך השתנתה  אמי"ר אם   / פסיכומטרי  לאוניברסיטת לההמרכז הארצי  מלבקש  עליך    ,  אמי"רם  /ציון  הציון  את    עביר 

 .יתקבלו אישורים פרטניים לא .אילן-בר

קיץאם   • קורס  ראשון  תסיים  בר  וניאב  לתואר  מאוחר  ברסיטת  במועד  אחרת  באוניברסיטה  או  לשנה"ל  אילן  המערכת  לעריכת 

ורק אז תוכל   ,, להציג אישור מתאים ליחידה לאנגלית כשפה זרה לשם עדכון הרמהעליך להמתין לקבלת ציון קורס הקיץ  ,ב"פתש

  .להירשם לקורס ההמשך באנגלית )במידה שיש צורך בקורס המשך(

 

 בשיתוף עם מרכז חדד –מידה בדרגה חמורה חדים לליקויי לוקורסי אנגלית מי

המקצועי  האיבחון  את  להפנות  יכולים  לימודיהם,  שנות  במהלך  מקצועית  ותועדו  שאובחנו  חמורה  בדרגה  למידה  ליקויי  בעלי  סטודנטים 

ום( וועדה מקצועית שי )הכרוך בתשלילמרכז חדד, בתנאי שקיימת בו התייחסות נפרדת ומפורטת לנושא האנגלית. הפונים יוזמנו לראיון א

 .(לסטודנטים אלו. בחלק מהמקרים ידרש איבחון נוסף )הכרוך בתשלום נוסף המיועדים תדון בהתאמתם לקורסים ייחודיים באנגלית

או לשלוח   אישי  באופן  חדד  למרכז  למסור  יש  האיבחונים  גן    בדואראת  רמת  אילן,  בר  אוניברסיטת  חדד,  ציון  52900למרכז  ברור    תוך 

ללימודי אנגלית. על הפניה להיעשות במהלך החודשים יולי ואוגוסט. מומלץ שסטודנטים אשר פנו למרכז חדד וטרם  שמדובר בפניה בקשר  

 קיבלו מענה לפנייתם, ירשמו לקורס אנגלית רגיל במהלך תקופת הרישום על מנת להבטיח את מקומם במידה שלא יתקבלו לקורס הייחודי. 

 . דחד-ממרכז לצרף אישור מתאים/יש להציג , efl.unit@biu.ac.il באמצעות מייל:  מתבצע  חדד נגלית של מרכזא הרישום לקורסי

 

 כבדי שמיעה יםמסגרת לימודים מותאמת לסטודנט

 ים.לשם השתלבות במסגרת זו יש לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה ולהציג אישורים מתאימ

 מתאים.לשלוח אישור /ציגיש לה, efl.unit@biu.ac.il באמצעות מייל: ום לקורסים אלו מתבצע הריש
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 .מסלול לוגיסטיקה -המחלקה לניהול אורט ו גןרנט יללמסלו  -קורסי אנגלית  

 

 הייחודיים   צריכים להירשם לקורסים  א'ורמת האנגלית שלהם היא מתקדמים  בלבד רנטגןל במסלו* סטודנטים שנה א' הלומדים  

 להם בלבד.     

 

 ימים ושעות סמסטר מספר קורס  רמה 

 

 מתקדמים א' 

 8:00-10:00בין השעות:  –ד'+ה'  א' 41-1140-20

 8:00-10:00שעות: בין ה –ד'+ה'  א' 41-1140-21

 8:00-10:00ות: בין השע –ד'+ה'  ב' 41-1220-60 מתקדמים ב' 

 8:00-10:00בין השעות:  –ד'+ה'  ב' 41-1220-61

 

 

 מתם.ר צריכים להירשם לקורסים הייחודיים להם בלבד עפ"י המחלקה לניהולבמסלול אורט * סטודנטים שנה א' הלומדים  

 

 ימים ושעות סמסטר מספר קורס  ה מר

 

 בסיסי

 + 12:00-14:00 –' דיום  א' 41-1040-10

  16:00-20:00  -'היום 

 +  18:00-20:00 –' גיום  א' 41-1040-11

 16:00-20:00  -'היום 

 

 מתקדמים א' 

 16:00-20:00 – ג' א' 41-1140-10

 10:00-14:00 –' ד 'ב 41-1140-50

 16:00-20:00 –' ג 'ב 41-1140-51

 16:00-20:00 –' ג 'ב 41-1220-50 ב'  םתקדמימ

 

 

    


