
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברוכ/ה הבא/ה לחוג לעבודה סוציאלית באקדמית עמק יזרעאל 

   30.10.22, בחשון ה' תפתח ביום ראשון,  ג פ"שנת הלימודים תש

 הלימודים הראשונה שלך במכללה המידע הדרוש לך נמצא ב: לקראת שנת 

 

 

 שם תמצא/י מידע על:  

 קבלת סיסמה לסטודנטים חדשים  •

 הדרכה בספריה   •

 ערוצי הקשר וקבלת מידע  •

 סילבוסים, מהלכי שיעורים, שעות קבלת מרצים ועוד.   •

 הלימוד במכללה  כיתות •
 

 תשפ"ג מידע לסטודנטים חדשים שנה א' לתואר ראשון ושני  •

 "ג מועדי רישום לקורסים שנה א' תשפ •

 רישום לקורסי אנגלית שנה א' תואר ראשון  •

 הסבר ומועדי ימי דמו )תרגול במחשב(  •

 שאלות ותשובות לסטודנטים.  •
 

שתלו לסטודנטים  ויכל הקורסים בתוכנית הלימודים של שנה א' בעבודה סוציאלית, הינם קורסי חובה 
ם שישתלו דרך תחנת המידע  . ניתן לראות את הקורסיאשר שילמו את שובר התשלום הראשון 

 לסטודנט < מערכת שעות. 
סטודנטים <  שירותים ל את פירוט הקורסים, מועדי ותקצירי הקורסים ניתן לראות באתר המכללה <  

 . ג" שנתונים < שנתון החוג לעבודה סוציאלית תשפ
 

 הבאים :  ים קורסבשנה א' על הסטודנט להירשם באופן עצמאי ל 
 נ"ז. 2בהיקף   בחירה אחד במסגרת תוכנית משיב הרוחקורס   .1
   קורס/י אנגלית בהתאם לרמת הסיווג שנקבעה ופורסמה בהודעת הקבלה.  .2

 לתשומת ליבכם, יש להגיע לרמת הפטור עד תום שנה שניה.
 *ניתן להירשם לקורס/ים בסמסטר א' ו/או ב'. 

 
לא תתאפשר החלפה ו/או שינוי  בחלק מהקורסים של תוכנית הלימודים ישנה חלוקה לקבוצות לימוד. 

 בין הקבוצות השונות. 
 

סמוך  מערכת השעות שלהם תעודכן ב  –קיבלו הכרה על קורסים מלימודים קודמים  ר  ש אסטודנטים 
שנת הלימודים    לפני תחילת. על הסטודנט לבדוק את מערכת השעות שלו  לפתיחת שנת הלימודים 

 במידה ונרשמו לו קורסי חובה שהושלמו או שקיבל בגינם פטור.  חוגמזכירות הולהודיע ל
 

במסגרת תוכנית הלימודים של החוג לע"ס, מתקיימים גם לימודי שדה. מידע מפורט על דרישות לימודי  
 השדה ישלח בהקדם על ידי היחידה ללימודי שדה. 

 
 :  פניה למזכירות החוג

 
 9:00-10:30, בין השעות -ה'- מענה טלפוני: ימים א' שעות 

 10:00-12:30ה', בין השעות -שעות קבלה במשרד: ימים א' 

סטודנטים < מידע לסטודנטים שירותים ל<  www.yvc.ac.ilאתר המכללה < 
 חדשים.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 החוג לעבודה סוציאלית  פניה לחוג < פניה < הגשת  באמצעות תחנת המידע לסטודנט < 


