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 2022 יוני

 ברישום לקורסי אוריינות עברית בסמסטר קיץ  תשפ"

 התנאים הבאים: כלקורס "אוריינות עברית" מיועד למי שעונה על 

 סטודנטיות/סטודנטים ומועמדות/מועמדים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה בלבד.

 "על תנאי" בעברית.יטה לאוניברסהתקבלו במבחן יע"ל / סיווג בעברית ו 125-ל 90קבלו ציון סיווג בין  

 ידי מחלקת ההרשמה לתואר ראשון. -שמם מופיע ברשימות המועברות על

 דרישות הקורס:

  (לקורס א שבוע שינויים 3.7-10.7)  12.6-3.7 בין התאריכים –הרשמה במועד. 

 ב+ג( יםשבוע שינויים לקורס - 17.7-24.7) 12.6-17.7בין התאריכים  - הרשמה לקורסים ב+ג

  מלאה חובה.נוכחות 

  חובה. -הגשת כל העבודות ועמידה במטלות הקורס כמפורט בסילבוס 

  ומעלה בבחינה הסופית. 85קבלת ציון 

  ,סטודנטיות וסטודנטים שיעמדו בכל דרישות הקורס יזכו לפטור מבחינת יע"ל / בחינת המיון בעברית

 . באוניברסיטת חיפה בלבד

  .הלימודים יתקיימו באופן פרונטאלי בקמפוס 

באפשרותכם/ן לבחור להשתבץ ללמוד באחת משלושת  מועד הקורס, כיתות ושעות הלימוד:

 הכיתות הבאות:

, יום ו' בין השעות 13:45-8:30בימים ב'+ו'. יום ב'  בין השעות   8/26-7/4:  הקורס יתקיים בין  קורס ראשון

 .ןד"ר איילת כה – 8:30-13:00

 גב' טלי ניסים. – 13:00-8:30בימים א'+ג'+ה'   בין השעות   23/8-7/71: הקורס יתקיים בין  קורס שני

 גב' אורית צוקרמנדל.  – 13:00-8:30בימים א'+ג'+ה'  בין השעות  23/8-7/71: הקורס יתקיים בין  קורס שלישי

 ויים במועד פתיחת הקורס.שימו לב: פתיחת כל הקורסים מותנית במספר הנרשמים, וייתכנו שינ
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 ₪  150 עלות הקורס:

   dbarazani@univ.haifa.ac.il; 8240176-04 להרשמה ולפרטים נוספים:

 ת.ז, ונייד.  שם מלא, -נא לרשום בנדון: הרשמה לקורס אוריינות, ובמייל
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