
 
 

 
   

 
 

 
 

 

 המכינה האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT 

 الجامعية التحضيرية السنة
 

 mechina.haifa.ac.il"המכינה האוניברסיטאית חיפה" ובקרו באתר שלנו   חפשו אותנו בפייסבוק
 04 – 8240389פקס:   04 – 8247999: טל 3498838מיקוד , הכרמל, חיפההר , 199שדרות אבא חושי 

Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel, Phone: 04- 8247999 Fax: 04- 8240389 E-MAIL: mechina@univ.haifa.ac.il 

 
 קיץלמועמדים ולתלמידי תואר ראשון לקראת סמסטר אמיר"ם בחינות מועדי 

 יתקיימו בתאריכים הבאים:שנה"ל תשע"ז 
 

 ניתן להירשם לבחינה רק באופן פיזי ע"י לקיחת שובר תשלום, והחזרתו לאחר התשלום ליחידה.
 תשלום בבנק הדואר במזומן בלבד

  
 עפ"י הוראות המרכז הארצי:

o  יכולים להיבחן בבחינת אמיר"ם רק סטודנטים שנרשמו והערכהעפ"י הוראת המרכז הארצי לבחינה ,
 לאונ' חיפה.

o .על כל נבחן להמתין לפחות חודש בין בחינת אמיר"ם אחת לנוספת 

 
 

תאריך 
 הבחינה

יום 
 הבחינה

עלות 
 הבחינה

פתיחת תאריך 
 הרשמה

תאריך 
סיום 

 הרשמה

 חדר הבחינה

 שנה"ל תשע"זסמסטר ב' מועדים לקראת 
בסיס  01.06.2017 ₪ 252 ב'יום  26.06.2017

 מקום פנוי
  2010 -בניין המדרגה חדר 

בסיס  01.06.2017 ₪ 252 יום ד' 28.06.2017
 מקום פנוי

  2010 -בניין המדרגה חדר 

 ₪ 252 יום ב' 03.07.2017
 

בסיס  11.06.2017
 מקום פנוי

 2010 -בניין המדרגה חדר 
 2011ו

 
 מגדל אשכול 3קדוש, קומה -הרישום לבחינות יתקיים ביחידה לאנגלית כשפה זרה, אצל גב' מסדה פרחי

 

, לנבחני עבור כל נבחן ₪ 252 המחיר עומד על, הופחת, מחיר בחינת אמיר"ם 2017בפברואר  1החל מה *

 ואילך. 2017פברואר 

 
 נוהל באתר היח' ללימודי אנגלית כשפה זרה ובאתר המכינה האוניברסיטאית, הועלה*

. נהלים אלה, מופיעים בצדו האחורי של שובר 2017לשנת  מעודכןהרשמה לאמיר"ם 
 התשלום.
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 חתשע" א'סמסטר , תואר ראשוןולתלמידי  למועמדיםאמיר"ם  בחינתמועדי של 

 הבאים:יתקיימו בתאריכים 
 ניתן להירשם לבחינה רק באופן פיזי ע"י לקיחת שובר תשלום, והחזרתו לאחר התשלום ליחידה.

 תשלום בבנק הדואר במזומן בלבד
 

 עפ"י הוראות המרכז הארצי:
o  יכולים להיבחן בבחינת אמיר"ם רק סטודנטים שנרשמו והערכהעפ"י הוראת המרכז הארצי לבחינה ,

 לאונ' חיפה.
o .על כל נבחן להמתין לפחות חודש בין בחינת אמיר"ם אחת לנוספת 

 
תאריך 
 הבחינה

יום 
 הבחינה

עלות 
 הבחינה

תאריך פתיחת 
 הרשמה

תאריך 
סיום 

 הרשמה

 חדר הבחינה

בסיס  01.07.2017 ₪ 252 א'יום  23.07.2017
 מקום פנוי

 2010 -בניין המדרגה חדר 

בסיס  01.07.2017 ₪ 252 א'יום   30.07.2017
 מקום פנוי

 2010 -בניין המדרגה חדר 

בסיס  01.08.2017 ₪ 252 ה'יום  24.08.2017
 מקום פנוי

 2010 -בניין המדרגה חדר 

בסיס  01.08.2017 ₪ 252 ה'יום  31.08.2017
 מקום פנוי

 2010 -בניין המדרגה חדר 

 ₪ 252 יום ג' 12.09.2017
 

בסיס  20.08.2017
 מקום פנוי

 2011 -חדר בניין המדרגה 

בסיס  20.08.2017 ₪ 252 ה'יום  14.09.2017
 מקום פנוי

 2010בניין המדרגה חדר 

 ₪ 252 יום ג' 26.09.2017
 

בסיס  01.09.2017
 מקום פנוי

 2011בניין המדרגה חדר 

 ₪ 252 יום ב' 02.10.2017
 

בסיס  01.09.2017
 מקום פנוי

 2010בניין המדרגה חדר 
 2011ו

בסיס  01.09.2017 ₪ 252 א'יום  15.10.2017
 מקום פנוי

 2010בניין המדרגה חדר 

בסיס  01.10.2017 ₪ 252 א'יום  22.10.2017
 מקום פנוי

 2011בניין המדרגה חדר 

 ₪ 252 יום א' 29.10.2017
 

בסיס  01.10.2017
 מקום פנוי

 2011בניין המדרגה חדר 

 
 מגדל אשכול 3, קומה קדוש-גב' מסדה פרחיהרישום לבחינות יתקיים ביחידה לאנגלית כשפה זרה, אצל 

 

, לנבחני עבור כל נבחן ₪ 252 המחיר עומד על, הופחת, מחיר בחינת אמיר"ם 2017בפברואר  1החל מה *

 ואילך. 2017פברואר 
הרשמה לאמיר"ם  נוהל באתר היח' ללימודי אנגלית כשפה זרה ובאתר המכינה האוניברסיטאית, הועלה*

 . נהלים אלה, מופיעים בצדו האחורי של שובר התשלום.2017לשנת  מעודכן


