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הודעה לתלמידי המכללה האקדמית אשקלון הלומדים במסגרת מסלולי הלימוד 

 שבאחריות אקדמית של המכללה האקדמית אשקלון

 

 .2019 אוקטובר מועד  –קורסים מקוונים באנגלית מבחן להנדון: 
 

מסגרת סטודנטים הלומדים קורס אנגלית מקוון בבהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, וכפי שמסרנו לכם, 

 אחת משלוש האפשרויות:עומדות לפניכם אוניברסיטה הפתוחה ה

 

 להיבחן באופן עצמאי, בכל זמן, במבחן  אמיר או אמיר"ם של המרכז הארצי לבחינות והערכה. .1

תשלום באמצעות  –רישום לבחינות כניסה  –אפשרויות נוספות  –הרישום מתבצע באמצעות המידע האישי 

 , מועדי הבחינות מופיעים באתר המכללה.כרטיס אשראי
 

 ללימוד המקוונים הקורסים באחד משלושתלהיבחן במבחן רמ"א, דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה,  .2

 .אנגלית

 א'. ומתקדמים בסיסי , בסיסי טרום הבחינה תתאפשר לרמות:

 https://nite.org.il/index.php/he/tests/rama.htmlלהלן הנחיות והוראות הרשמה למבחן וגם מבחן לדוג': 

 

להיבחן בבחינה על אחד מהקורסים המקוונים שמועברים ע"י האו"פ, ברמות: טרום בסיסי א' + ב', בסיסי  .3

 מתקדמים א'.או 
 

  .במכללהבבחינות אלו, לנוחות הסטודנטים, המכללה תאפשר לסטודנטים שלה להיבחן  .א

                :פורטל הסטודנט –לבחינה באמצעות המידע האישי  יירשמוהמעוניינים להיבחן, 

https://mcl.aac.ac.il/Michlol3/StudentPortalWap/Pt_ProxyLogin.aspx 

    יסה. במסך שיוצג יש לבחור סוג בחינהרישום לבחינות כנ –בחירה בלשונית "אפשרויות נוספות" 

 )ע"פ רמתכם באנגלית(.

 כספו לא יוחזר.ולא יגיע מכל סיבה שהיא  לבחינה, בחינה סטודנט שירשם ל .ב

 תקף )לא אשקלון האקדמית המכללה של הלימוד במסלולי, פנימיים לצרכים ורק אך משמש הציון .ג

 (.אחרים אקדמיים במוסדות

א'+ב' ורמת טרום בסיסי  9:00בשעה רמת מתקדמים א' ,  ז' תשרי, 6/10/19מועד הבחינה הוא :   .ד

 .' למבחן זהאין מועד ב -, שימו לב12:30ורמת בסיסי בשעה 

 

 

 

https://nite.org.il/index.php/he/tests/rama.html
https://mcl.aac.ac.il/Michlol3/StudentPortalWap/Pt_ProxyLogin.aspx


 

 

 

 

 

 –לשלוח בקשה במידע האישי ניתן נא לפנות לאחראיות מנהליות בחוגים.  ,לשאלות וברורים בנושא .ה

  פנייה אישית לצוות המנהלי של החוג. –בקשות וערעורים  –אפשרויות נוספות 

 .(19/25/9לא יתאפשר רישום לאחר התאריך ) . 25/9/19 לתאריךועד   19/9/19הרישום יתאפשר מתאריך  .ו

 משך הבחינה שעתיים. .ז

 ₪. 300 :הבחינה עלות .ח

 (.60מהציון )ציון עובר  100%משקל הבחינה מהווה  .ט

 הארכת זמן )בלבד(.הן ההקלות שיינתנו במבחן זה, לבעלי אישור מתאים,  .י

 . בלבדהמותר בבחינה: מילון )אלקטרוני או ספר(  חומר עזר .יא

)כל מכשיר שמשדר או קולט  אסורים בהחלטכיס   ( ומחשבQuicktionaryכל סוגי העט האלקטרוני )

 .אסור( –

 תוצאות הבחינה יפורסמו שבועיים מיום הבחינה. .יב

לנבחני טרום בסיסי,  12:00בשעה  :6/104, חדר  31/10/19 –יתקיים בתאריך תאריך חשיפת מחברות  .יג

)אין צורך ברישום מוקדם, לא יתקיים  .א' לנבחני מתקדמים 14:00בשעה  לנבחני בסיסי, 13:00בשעה  

 מועד נוסף(

 אם הינך חסום ל"אפשרויות נוספות" במידע האישי עקב חוב שכ"ל, יש לפנות לגזברות. .יד

 level-a-advanced-babies-https://www.aac.ac.il/designing מצ"ב קישור למבחנים לדוגמא .טו

 חשוב לציין: 

להזכירך, על פי תקנון ה"מכללה האקדמית אשקלון" על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף  -

 שנה ב' ללימודיו. 

לו המכללה ממליצה לסטודנטים להיבחן בבחינת אמיר או אמיר"ם או בבחינה שהמכללה מייעדת לא -

 ברמה גבוהה יותר. ב'שלמדו בקורס המקוון של האו"פ, כדי שיוכלו להשתלב בסמסטר 

 

  רב , בכבוד     

 

 פרופ' שמעון שרביט                                                                                                                  

 רקטור המכללה                                                                                                                    

https://www.aac.ac.il/designing-babies-advanced-a-level

