
 

 מערכות מידעהתכנית להנדסת תכנה ו

  
 2020מרץ 

 שלום רב, יםסטודנט

על הצטרפותך ברצוני לברך אותך  אביב, סמסטר   תש"ףביום חגיגי זה של פתיחת שנת הלימודים 
 תכנה ומערכות מידע . להנדסתחלקה למ

 בפני אתגרים רבים ומורכבים: לימודיםנך עתיד/ה לעמוד הבמסגרת הלימודים במחלקה 
 .מבחני סוף וכו'הגשה, בחנים, מטלות ל, שיעורי בית, סיבייםנטנאי

על מנת לעמוד בכל האתגרים האלו חשוב מאוד להתחיל את השנה כראוי כדי למנוע יצירת פערים, 
 וכמובן להיות תמיד עם האצבע על הדופק בכל תקופת הלימודים.

ותך לפנות ואנו מזמינים אלה מעמידה לרשות הסטודנטים מגוון של ערוצי תמיכה וסיוע להמכ
 או בעיה  בכל שאלה בהקדם האפשרי וללא היסוס  למזכירות המחלקה או לראשת המחלקה

  M214בחדר , Mין י' בבנבממוקמים בקומה  ,משרדי המחלקה

 .04-9901852 פקס:     ,04-9901902: 'טל

 קה:להמחמשרד צוות 

 ד"ר דבורה טולדנו קטעי  –המחלקה  תראש

 orad@braude.ac.ilכתובת מייל    9901883-04טל'  דהן אורהגב'  –לקה מחה תראש תעוזר

 liatd@braude.ac.ilכתובת מייל  0299019-04ל' ט ליאת דמתיגב'       –מזכירת המחלקה            

 :קה דרך תחנת מידע לסטודנטים  ות למחלניתן לפנות ישיר

oginlhttps://info.braude.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?appname=BSHITA&prgname=   

פניה למחלקות  –כללי –הודעת קבלה ( עם תעודת זהות וסיסמה ) כפי שמופיע ב סלהיכניש 
 מזכירות הנדסת מערכות מידע. –האקדמיות והמנהליות 

 דמתי . ליאת בתיאום עם מזכירת המחלקה גב'  המחלקה: תעם ראש פגישות 

 

 :יועצים אקדמיים לשנה א' 

 9901845-04 בחדר טלפון,  M213 חדר    ac.ilecselena@braud.  –רווה אלנה ר"ד
 
 9901862-04 טלפון, M200 חדר  r_avros@braude.ac.il– אברוס רנטה ר"ד

 
  M111 חדר  ,zfrenkel1@gmail.com – פרנקל זכריה ר"ד
 

 ם חברתיים:יחונכ
 
     barattaly@gmail.com                 9282305-052        -   בר אטלי  
 idanabr@gmail.com                    3039942-054   -  עידן אברג'ל  
    om2@gmail.comshiran.shal         2571157-405     - שירן שלום   

 
שתצליחו לנצל את השנה הזו להצלחה והתקדמות  לכם לימודים מעניינים ומהנים, תאני מאחל

 מצפה יחד אתכם לשנת לימודים פורייה, מעשירה ומאתגרת. בחיים.

 
 
 
 

 ובהצלחה                     בברכה                 

          ד"ר דבורה טולדנו קטעי                           
 המחלקה להנדסת תכנה ומערכות מידע תראש                                                                                  
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 תוכנית לימודים 
 , כלליים בלימודים ז"נ 6 מהן, זכות נקודות 160 לפחות לצבור הסטודנט על לתואר זכאות לצורך

 בתחילת שיפורסם קורסים היצע מתוך הראשונה בשנה שיילמד, למידה מיומנויות קורס עבור ז"נ 1
 . ז"נ 1.0 של בהיקף הלימודים במהלך בספורט קורס לקחת יש בנוסף. סמסטר כל

  שבטבלאות לקיצורים מקרא
 - תחתי קו, זכות נקודות - ז"נ, פרויקט – פ, מעבדה שעות - מ, תרגול שעות - ת, הרצאה שעות - ה

 צמוד קורס
 
 
 

 1סמסטר 

מס' 
 תנאי קדם והערות נ"ז מ ת ה שם הקורס קורס

 85-99ציון פסיכומטרי באנגלית  -     - 4 - 1אנגלית בסיסי 11063

-100ציון פסיכומטרי באנגלית  - - 4 - 1אנגלית מתקדמים א' 11064
119 

  - - 2 4  2מבוא לפיזיקה אקדמית 11179

  1.0 - 2 - מיומנויות יסוד הנדסיות 11947

  5.0 - 2 4 מ1חדו"א  11004

  4.0 - 2 3 מח1אלגברה  11102

  2.5 - 1 2 ספרתיותמערכות  61740

  4.0 2 2 2 מבוא למדעי המחשב  61741

 90-119ציון במבחן יע"ל  0.0 - 3 - 3אוריינות בעברית 11351

  2.0 - - 2 1קורס כללי  

  1.0 - - - ספורט  

)ללא אנגלית, מבוא  סה"כ
  19.5 2 9 13 ריינות(לפיזיקה ואו

 

 באנגלית בהתאם לציון בפרק המבוא בפסיכומטרי. קורסים אלה ניתנים בתשלום נוסף.חובה ללמוד את שרשרת קורסי המבוא  .1
 הנדסה במכללה.-ומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קדם 75יח"ל לימוד וקיבל ציון  5ניתן פטור למי שלמד פיזיקה ברמת  .2
ן פסיכומטרי לא בעברית, או מי שפטורים ממבחן פסיכומטרי והם בוגרי מוסד לימודים סטודנטים המבצעים מבח .3

סף ההרשמה ללימודים הוא   בישראל )תיכון ומעלה( ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעבור מבחן יע"ל.
בעברית בסמסטר לעבור קורס אוריינות בבחינה, יידרש  119 – 90לפחות בבחינת יע"ל. מי שיקבל ציון  90ציון 

ש"ש. סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו שנית  3הראשון ללימודיו בהיקף של 
 (34עמוד  4בשנתון, סעיף  1בסמסטר העוקב בלבד )לפרטים נוספים ראה פרק 
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 2סמסטר 
 מס'

 וקורסים צמודים קורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס קורס

 5.0 - 2 4 מ2חדו"א  11006
 מ1חדו"א  11004
 מח1אלגברה  11102

 מח 1אלגברה  11102 4.0 - 2 3 מח2אלגברה  11020

 2.0 - 4 - *אנגלית מתקדמים ב' 11060
 120-133ציון פסיכומטרי באנגלית 

 אנגלית מתקדמים א' 11064 או 

  3.0  - 2 2 1מתמטיקה דיסקרטית  61743

 3.5 2 1 2 המחשב ארגון ותכנות  61744
 מבוא למדעי המחשב  61741
 מערכות ספרתיות 61740

 מבוא למדעי המחשב  61741 3.0 2 - 2 מבוא לתכנות מערכות  61745

  20.5 4 11 13  סה"כ

 במבחן אמי"ר 234ומעלה או ציון של  134יינתן למי שהוציא בפסיכומטרי / מבחן אמיר"ם ציון  11060פטור מאנגלית   *
 


