
 

 

 

 

  קורסי קיץ באנגלית

 ,לציבור הסטודנטים שלום

על מנת לסייע בידי הסטודנטים לעמוד בחובות האנגלית, בכוונתנו לפתוח קורסי קיץ בכל רמות 

 .פתיחת כל קורס מותנית במספר נרשמים, האנגלית

 קורסי הקיץלהלן מידע אודות 

 הערות כתת לימוד *מרצה תאריכים רמה

  3201מז'  ברי פראג  15/7/12 – 9/8/12 מתחילים

  3201מז'  סולטן ספדי 12/8/12 – 6/9/12 בינוני

   3103 מז' מח' תובל אליסון 22/7/12 – 9/8/12 1מתקדמים 

 1מתקדמים 
 קורס חוזר

שנכשלו  מיועד לסטודנטים 4106מז'  ליז דדלי 22/7/12 – 9/8/12
 **פעם אחת או יותר בקורס

   4205 מז' מח' ברינה ניצןס 12/8/12 – 30/8/12 2מתקדמים 

 2מתקדמים 
 קורס חוזר

מיועד לסטודנטים שנכשלו   4206 מז' מח' יונתן קסלר 12/8/12 – 30/8/12
 **פעם אחת או יותר בקורס

 ייתכנו שינויים בשמות המרצים *

, קורסלסטודנטים שנכשלו ב על הקורס, קורס זה נלמד בקבוצות קטנות ומותאםחוזרים שלסטודנטים  מיועד**

 ל הקורס מתבקשים להירשם לקורס זה בלבד.סטודנטים החוזרים ע

 

בין השעות  רביעי -ראשון בימים חמישי לפי הפירוט הבא:  -כל הקורסים נלמדים בימים ראשון 

 . 10:00 – 19:90בין השעות חמישי וביום   10:00 - 13:90

 

  1/7/12             פתיחת ההרשמה:

    22.7.12  "1"מתקדמים       15.7.12 "מתחילים"    מה:תאריך אחרון להרש

     12.8.12  "2"מתקדמים             12.8.12  "בינוני"                                         

 
לסטודנטים מאוחרת הרשמה ההרשמה פתוחה עד לתחילת כל קורס על מנת לאפשר  - !לתשומת לבך
ראש האם יש מספיק לדעת מיהיה  אפשרירשם כמה שיותר מוקדם על מנת שלה יש אולם י ב'הניגשים למועד

 קבוצה. נרשמים לפתיחת כל 
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     שכר לימוד:

 במקרה של ביטולולא יוחזרו  דמי ההרשמה ישולמו פעם אחת בלבד.  ₪ 250 –   דמי הרשמה

 ההרשמה לקורס.

 תשלום עבור הקורס: 

 ש"ח 2500 מתחילים

 ש"ח 2000 בינוני

 ש"ח 1270 1מתקדמים 

 ש"ח 1240 2מתקדמים 

 

 ביטול רישום לקורס:

 english@adm.telhai.ac.il למייל בלבד בכתבעל כל ביטול ו/או הפסקת לימודים יש להודיע 

 :כים הבאיםעד לתארי

 כולל 16.7.12עד לתאריך  :"מתחילים"קורס 

 כולל 13.8.12עד לתאריך  :"בינוני"קורס 

 כולל 23.7.12עד לתאריך  :"1קורס "מתקדמים 

 כולל 8.1213.עד לתאריך  :"2מתקדמים "קורס 

 

 הודעה על ביטול עד לתאריך המצוין תגרור חיוב מלא על הקורס/ים.-אי
 

  אופן ההרשמה

 "רישום לקורסים" יש-"רישום לקורסים" )לאחר שנכנסת ל-תתבצע בפורטל הסטודנט, בההרשמה 

ועד  1.7.12(, הרישום יהיה פתוח החל מתאריך , במידה וזו לא ברירת המחדללבחור סמסטר קיץ

 לתאריך האחרון להרשמה המצוין בדף הקודם.

 

רק לאחר סטודנט שלמד קורס אנגלית בסמסטר ב' יוכל לראות בפורטל את הרמה הבאה  - שים/י לב!
ומעוניין " בינוני" סטודנט שלמד בסמסטר ב' קורס לדוגמא:, בקורס הנוכחי אותו למדעובר שקיבל ציון 

 . "בינוניקורס "בעובר יוכל לעשות זאת רק לאחר שיקבל ציון  "1מתקדמים להירשם בקיץ לקורס "

 
 
 

 בהצלחה!                                                                                 

 היחידה ללימודי אנגלית                                                                       
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