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 רישום מועמדיםהליך 

 

 הגשת מועמדות ללימודים לתואר ראשון ושני

 :תהליך הגשת המועמדות במרכז ייעוץ והרשמה .1

למרכז ייעוץ והרשמה לקבלת ייעוץ ראשוני והסבר על מסלולי הלימוד ותנאי הקבלה.  מועמד פונה
כמו כן, יש לדאוג להעביר  ולמלא טפסים,הלימוד יש לשלם דמי הרשמה חר בחירת מסלול לא

 מסמכים רלוונטיים.

 בין אם  המועמד לא התקבל ללימודים או אם ביטל את הרשמתו.שמה לא יוחזרו, דמי ההר

ר הערה: סטודנטים אשר לא נבחנו בבחינה פסיכומטרית יתבקשו להיבחן במבחן אמיר"ם/אמי"
 האנגלית בטרם הכנת תכנית הלימודים. לצורך קביעת רמת

 מסמכים:הצגת  .2

 לפני תחילת תהליך ההרשמה על הסטודנט לוודא כי ברשותו:  

 ת"ז ישראלית.    2.1

 זכאות לבגרות / ציוני תעודת הבגרות.   2.2

 ציון פסיכומטרי במידה ונדרש.   2.3

 תעודות ממוסדות להשכלה גבוהה במידה ונדרש.   2.4

 אישורים על לימודים קודמים במידה ונדרש.   2.5

פסיכומטרי או תעודות אחרות המעידות על השכלה חייבות להיות מאושרות על ידי מרכז ייעוץ ציון 
 והרשמה, נוטריון מוסמך או הגוף שהנפיק את התעודה.

 תנאי קבלה: .3

 קבלת מועמדות ללימודים במכללה האקדמית אשקלון מותנית באחד מן התנאים הבאים:

 בעלי זכאות לתעודת בגרות ישראלית.

 ת לתעודת בגרות מחו"ל המוכרת ע"י משרד החינוך.בעלי זכאו

 +".30בוגרי "מכינת  30מועמדים מעל גיל 

 ציון פסיכומטרי בהתאם לדרישת מסלול הלימוד.

 הודעה על קבלה/דחייה/המתנה: .4

ועדת הקבלה תדון רק בפניות שאליהן צורפו כל המסמכים הדרושים. במקרה שהמועמד לא יכול 
הוועדה את המסמכים בשלמותם, ייקבע מעמדו "בהמתנה", והדיון  מסיבות כלשהן להציג בפני

 בקבלתו ייערך אחרי השלמת החסר. הודעה על קבלה/דחייה/המתנה תישלח למועמד בדוא"ל .
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 שינוי /הוספה של מסלול לימוד : .5

שינוי עדיפות או הוספה: בעת ההרשמה יש לבחור התמחות, שאותה המועמד מעוניין ללמוד. 
של  סטודנטים לימודים או לשינוייה יוגשו על גבי טופס למשרד לקבלת התמחות שות להוספתבק

בכפוף לתנאי הקבלה של החוג / ביה"ס בשנה"ל  . הדיון בבקשה יתבצעהמכללה האקדמית אשקלון
 בה הוגשה הבקשה.

 הודעה על מועד עריכת תכנית לימודים: .6

רוף שובר תשלום, המהווה מקדמת הודעה על זימון לעריכת תכנית לימודים, תישלח למועמד בצי
 שכר לימוד.

 

 המרכז לייעוץ והרשמה של המכללה האקדמית אשקלון מקדם אתכם בברכת הצלחה בלימודים !

 כתובת למשלוח תעודות ואישורים:

 המכללה האקדמית אשקלון

 מרכז ייעוץ והרשמה

 78109אשקלון, מיקוד  1071, ת"ד 12רח' יצחק בן צבי 

 *9990או  08-6789222בטלפון  להתקשר למרכז הרשמה וייעוץ לפרטים נוספים ניתן

 12:00-08:00, בימי ו'  בשעות: 19:00-08:00ה בשעות -בימים א

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


