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בס"ד

מכינות ייעודיות
חישוב ממוצע ציוני המכינה והערכת סיכויי הקבלה לתואר
אוניברסיטת בר אילן מקיימת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב מכינות ייעודיות בשלושה מסלולי
לימוד :מדעים מדויקים והנדסה ,מדעי הטבע/חיים ומדעי החברה והרוח.
לכל אוניברסיטה יש את שיטת החישוב שלה לשקלול ממוצע תעודת המכינה הייעודית ולחישוב הערכת
סיכויי הקבלה לתואר .להלן פירוט שיטת החישוב לפי שתי האוניברסיטאות.
התהליך מורכב משני שלבים:

שלב ראשון  -חישוב ממוצע ציוני המכינה:
מחשבוני ציוני המכינה לשתי האוניברסיטאות נמצא באתר המכינה ,בקישור הבאmechina- :
kda.biu.ac.il/node/851
קיימים שני קובצי אקסל לחישוב:
" .1קובץ לחישוב ממוצע של תעודת מכינה אוניברסיטת תל-אביב" – לתלמידים שמעוניינים להתקבל
ללימודי תואר בת"א.
" .2קובץ לחישוב ממוצע של תעודת מכינה אוניברסיטת בר-אילן" – לתלמידים שמעוניינים להתקבל
ללימודי תואר בבר-אילן.

משרד רא שי

כל קובץ מחולק ל 3-גיליונות  -לפי מסלולי הלימוד :מדעי החברה ,מדעי הטבע ומדעים מדויקים.
עליכם למלא את הציונים שהנכם מעריכים שתקבלו/או שכבר קיבלתם בטבלה שבמסלול המתאים
בהתאם להרכב המקצועות ויח"ל שאתם לומדים במכינה.
בכדי לא לפגוע במהימנות הכלי ,אנא שנו רק את העמודה של הציון (מסומנת בצבע).
ן המדור לת כניות מובנות

ן המדור לזרועות הביטחון ו מכינה קדם אקדמית ו

03 -5318254

03 -5317957

03 -5317005/6

03-5317956

DesigProg.biu.ac.il

DesigProg.biu.ac.il

mzb.biu.ac.il

me c h i n a - k d a . b i u . a c . i l

קמפוס חרדי
077-2753094/8
DesigProg.biu.ac.il

ו

לימו די תעודה
03-7384481
biu-es.ac.il
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שימו לב שבמסלול מדעי החברה יש להזין קודם כל את ציוני הקורסים בטבלה "חלוקת תחשיב מדעי
החברה" ,המחושבים ביחד במקצוע "מדעי החברה  5יח"ל".

שלב שני -חישוב סיכויי הקבלה לתואר:
לצורך בדיקת סיכויי הקבלה לתארים השונים ,ניתן להיכנס למחשבוני "הערכת סיכויי קבלה" שבאתר
האוניברסיטה.

בדיקת סיכויי הקבלה לאוניברסיטת בר-אילן:
שלב א'  -כניסה למחשבון "הערכת סיכויי קבלה" ,בקישור הבא:
dory.os.biu.ac.il/EnrollmentChances/pages/input_chances.jsp
כניסה ללשונית "סיכויי קבלה" (בראש העמוד).

משרד רא שי
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במחשבון זה עליכם להזין את נתוני המכינה  +ציון הפסיכומטרי לפי הרב תחומי (כולל ציון כמותי).
לתשומת לבכם ,בכל המקומות שנדרש להזין "ציון בגרות" – עליכם להזין "ציון מכינה" מקביל.

שלב ב' – "חישוב סיכויי קבלה"
שלב ג'  -בחירת מסלול הלימודים המבוקש "תחום מסלול"
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שלב ד' – לבדיקת תנאים פרטניים למסלול המבוקש ובדיקת פירוט סיבת הקבלה/דחייה  -יש להקליק על
"סטטוס קבלה"

בדוגמה לעיל ,ניתן לראות שהשקלול הנדרש למחלקה הוא  ,80כאשר שקלול המועמד עמד על  63.8בלבד.
המשמעות היא שהמועמד נדחה מקבלה ל"הנדסת חשמל מורחב עם פיסיקה ראשי".
על מנת לעמוד בשקלול הנדרש ,עליו להשיג ציון גבוה יותר באחד הפרמטרים – ממוצע תעודת מכינה או ציון
הפסיכומטרי.
כמו כן ,יש לעמוד בכל התנאים שמפורטים בהערות.
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בדיקת סיכויי הקבלה לאוניברסיטת ת"א:
שלב א' – כניסה למחשבון חתכי קבלה ,בקישור הבאhttps://go.tau.ac.il/calc2 :
במחשבון זה עליכם לבחור פקולטה ותכנית לימודים מבוקשת ,ולבדוק מהו ציון ההתאמה וכן שאר הדרישות
לקבלה תכנית זו.
בחירת פקולטה ותכנית לימודים:

בדיקת ציון ההתאמה ושאר הדרישות לקבלה לתואר:

משרד רא שי
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שלב ב' – כניסה לחישוב ציוני קבלה לפי ממוצע מכינה ,בקישור הבאhttps://go.tau.ac.il/calc4 :
במחשבון זה תוכלו לבדוק מהו ציון גמר המכינה הנדרש עבורכם ,בהתאם לציון ההתאמה ולציון
הפסיכומטרי.

בברכה,
צוות המכינה הקדם-אקדמית
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