
 

 

 9201קורסי קיץ בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים 

 22.8.19-4.8.19קורסי הקיץ ביחידה לאנגלית לצרכים אקדמיים יתקיימו בין התאריכים 

 (16:00בשעה  31.7.19-הויסתיים ביום רביעי  24.7.19-ה  רביעי)הרישום לקורסים יחל ביום  

 יתקיימו במתכונות הבאות: טקורסי הקיץ  לשנת הלימודים תשע"

 שעות(: 60' )2' ומתקדמים 1עבור קורסי הרמות 'מתקדמים 

 19.8.19 -ה ניויסתיים ביום ש 4.8.19-הקורס ייפתח ביום ראשון ה 

  11:45-8:30בין השעות  ו'-בימים א'הלימודים יתקיימו  

 

 שעות(: 90) 'בסיסי'קורס עבור 

 22.8.19-ה חמישיויסתיים ביום  4.8.19-הקורס ייפתח ביום ראשון ה  

  12:30-8:30בין השעות  ו'-בימים א'הלימודים יתקיימו  

 

 ******9.8.122*****עבור כל הקורסים מועד ב' יתקיים ביום שלישי ה

 לתשומת לבכם!

 בכלל הרמות מותנית במספר הנרשמים. פתיחת הקורסים 

 כלול בשכר הלימוד. אינו עבור קורס הקיץ  התשלום 

 מבטיח עדיפות ברישום או שמירת מקום בקורסים השונים. אינו מראש עבור קורס הקיץ  התשלום

 יש להשתדל להירשם מיד עם פתיחת הרישום הממוחשב.

 במהלך סמסטר ב' ועוד לפני  תשלום מראש בגזברות במכללהלקורס מותנה בהסדר  הרישום(

 ם(.הרישו

 באופן ממוחשב באמצעות מערכת  2.8.19-לקורס יתאפשר עד התאריך ה ביטול הרישום

 ביטול לאחר פתיחת הקורס יחויב באופן יחסי.מכלול(. 

  ייתכן ועד  – סטודנטים הניגשים למבחן בקורסים הנלמדים בסמסטר ב'לתשומת ליבם של

קבלת הציון הסופי בקורס לא יוותרו  מקומות ברמות השונות בקורס הקיץ, שכן הרישום לקורס 

 הקיץ נפתח מיד לאחר בחינת מועד א'.

  :חומרי למידה 

 . סיסמאות לאתר ימסרו עם תחילת הקורס.Fixreadבאתר   -'מתקדמים א׳'ו 'בסיסי'רמות 

 חומרי הלמידה יועלו על ידי המרצים לאתר מודל של המכללה. -  'מתקדמים ב'רמת 

 בברכה,

 רגינה בן שטרית

 ראש היחידה ללימודי אנגלית לצרכים אקדמיים



 

 

Summer  2019 Courses Schedule 
 
Basic  - 90 hours  - 4.8.19 – 18.8.19 - 8:30 – 12:30 
Advanced 1 and 2 – 60 hours - 4.8.19 – 19.8.19 8:30 – 11:45 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

# Date  Content   Comments /Due dates 
and text titles for 
online submission 

1 Sunday - 4.8   

2 Monday - 5.8   

3 Tuesday – 6.8 Quiz  - Seen (reading 
comprehension only) 

 

4 Wednesday 7.8   

5 Thursday – 8.8 Quiz- Writing  

6 Friday – 9.8   

8 Sunday - 11.8 Online No classes are held at 
the college due to Eid-
al-Adha (11-
15.8.2018) 
 

9 Monday - 12.8 Online 

10 Tuesday – 13.8 Online 

11 Wednesday 14.8 Online 

12 Thursday – 15.8 Online 

13 Friday – 16.8 Quiz – Seen + 
Writing 

 

14 Sunday - 18.8 Oral presentations + 
an online assignment 
including writing 

 

15 Monday - 19.8 Final Moed 1 – 
Basic, Advanced 1, 
Advanced 2, Basic  - 
End of Advanced 
courses 

 

16 Tuesday – 20.8 Writing Quiz - Basic  

17 Wednesday 21.8 Oral Presentations-  
Basic 

 

18 Thursday – 22.8 Moed Bet – for all 
levels – end of Basic 
courses 

 



 

 

Grades For all face-to-face courses: 

Quiz 1 – Seen 10% (from learnt texts or a text you do not intend to teach) 

Quiz 2 – Writing  10 % 

Quiz 3 – Seen + Writing – 15% (from learnt texts or a text you do not intend to teach) 

Online assignments (must complete by 20.8 for all levels) 10% + attendance  

Oral presentation – 20% 

Final – 35% (must get 55) 

Final course grade - 65 

 

Online course: (Basic and Advanced 2) 

 

4 face to face meetings (should include – 2 writing quizzes) 

1 – meeting – Moed 1 

Oral presentations should be recorded and uploaded to Moodle. 

Grading:  

1O online assignments – reading,  vocabulary and at least two writings 35% 

                  

 Oral presentation – 20 % 

2 face-to-face quizzes- 10% 

Final – 35%  

 
 

 


