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1969 ביוני 19 1969/70 תש״ל הלימודים לשנת ההרשמה1סיום

 התלמיד את מכשירה הפקולטה
 8.4. התואר לקראת

 1.00101001 001176051*7 של
 שפות בשלוש לבחור התלמיד על

 :להלן הרשימה מתון
גרמנית אנגלית

רוסית צרפתית
עברית ספרדית

אטלקית
 גרמנית אטלקית, ספרדית, השפות
מהתחלה. נלמדות ורוסית

מחלקות. 3 לאנגלית בפקולטה
8.4.לקראת המחלקה .1

1.0001001 ט0ו17605ץ)! של
: התואר לקראת המחלקה .2

0)10!6ח0ץ 1*6 0) ק0 03(0 6 0 1 1 

 030016010196 110)17605!1ץ של
 נמשכים זו במחלקה הלימודים

 לרמת (בהתאם טרימסטרים 3—4
 שעות 3 בשבוע, פעמיים התלמיד),

בערב.
התואר: לקראת המחלקה .3

 ק!ס10וח3 )ס £0191158 5)001165
03*018010196 ט0!ו76051ץ* של
 סטודנטים מתקבלים זו למחלקה

התואר במבחני שעמדו
 060*1)108*6 0) £00!)0160ו0ץ

 טרימסטרים, 4—5 הלימודים משן
בערב. שעות 3 בשבוע, פעמיים

 לק* התלמיד את מכינה הפקולטה
 8.50. התואר ראת

1-00<0100ו ט0!ו7605>!7 של
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לק התלמיד את מכינה הפקולטה
 8.50. התואר ראת

1.00101001 ט0!<7603ץ)! של

 תלמידיה את מכינה הפקולטה
 8.50. התואר לקראת

1.00101001 ט0!ו76051ץ* של

כלליות: הערות

ז3 ו ט ל י י ץ י

\1
תל את מכינה להנדסה הפקולטה

 התוארים:^ לקראת מידיה
 אלקטרוניקה מהנדס
 בנין מהנדס
 ייצור מהנדס
מכונות מהנדס

 נערכות אלה לתוארים הבחינות
 של הגג (אגוד 0.8.1. במסגרת
הבריטיות). המהנדסים אגודות

 התלמיד את מכשירה הפקולטה
 8,.4. התואר לקראת

 1-0ח010וו ו*ט17605!1ץ של
 לבחור התלמיד על זה תואר לקבלת

 תחו־ 59 מתוך תחומי־ידע בשלושה
 א.ע.א. במסגרת אפשריים. מי־ידע

 תחו־ שלושה של בצרוף לבחור ניתן
 להלן: הרשימה מתון מי־ידע
כלכלה

 שמושית מתמטיקה
 מתמטיקה
 הסטוריה

 אנגלית
 גרמנית

 ספרדית
 עברית

 צרפתית
 רוסית

איטלקית

שד ס מ די מו ל :ה
 שנים. 4 נמשכים אחרת) נאמר כן אם (אלא הפקולטות בכל הלימודים
לימודיהם. משד את להאריך יכולים בכך המעונינים

ד: שעות מו לי ה
 פרט ,21.30 עד 17.30 בשעות בשבוע פעמים 4 מתקיימים הלימודים
לאנגלית. בפקולטה 3ו־ 2 למחלקות

ר א מו ה ה קנ מו :ה
 1_0ח0!0ח חט1760511,ץ מטעם חצוניים תוארים הינם המוקנים התוארים

הבריטיות. המהנדסים ואגודות 030018010196 ט0;ו760511/

ם י חנ ב מ :ה
ה* באמצעות בישראל נערכים לשלביהם השונים לתוארים המבחנים

00001011 158(601.

: שפת ה א ר הו
 לאנגלית, לפקולטות (פרט בעברית היא הלימודים תקופת בכל ההוראה
באנגלית. — התרגול מתקדמים בשלבים כמובן). ולשפות,

אי : מנ ה ל ב ק
 ארבע־שנתיים מקצועים בתי״ס בוגרי או בגרות תעודת בעלי מתקבלים

 לעבור המועמדים חייבים מהפקולטות בחלק תחרות. בחינות ללא
 במבחני חייבים יהיו תעודת־בגרות חסרי מועמדים פסיכוטכני. מבחן

האוניברסיטה. בידיעון מפורטים קבלה תנאי כניסה.

ם טי ר ה פ מ ש ר ה :ו

 אכס־—-ערב אוניברסיטת למזכירות לפנות נא והרשמה, פרטים בדבר
 בנין חיפה), דרך — פנקס (פינת 81 חיפה דרך תל־אביב, טרנית

ה בימים )25 ,27 ,28 ,61 ,5 (אוטובוסים ״תיכון־חדש", בי״ס ~  א
.20.00 17.00 בשעות
: התלוש למלא נא מקיף, פרוספקט לקבלת

ם סי ר ם! קו די ד בו
בודדים. לקורסים המניו מן שלא סטודנטים מקבלת האוניברסיטה

לכבוד 1
 אקסטרנית,—ערב—אוניברסיטת .
תל־אביב. ,11030 ת.ד. '

_________ל־ בפקולטה ללמוד מעוניו אני ^

 מקיף. פרוספקט לי לשלוח נא 1

:השכלתי ____________________ :שמי |

ליניאל ניג*


