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 מחלקה למתמטיקהה

"ז כסלו תש"פי  
2019דצמבר  15  

 שלום רב,
 

ברכותינו לרגל הצטרפותך לתכנית הלימודים במתמטיקה שימושית במכללה האקדמית להנדסה 
 אורט בראודה.  

 
תחומים היותר מרתקים, מתפתחים במהלך לימודיך ייעשה כל מאמץ להקנות לך את הידע מה

 ונדרשים במקומות העבודה כיום. 
שאיפת הסטודנט למצוינות ולרכישת ידע, מביאה אותו בסוף תקופת הלימודים לבוגר מצוין 

 המשתלב בשוק התעשייה ובמחקר אקדמי.
    

ת, רוב המידע על נהלים שונים אקדמיים ואחרים כולל תוכניות הלימוד )כגון: קורסים, מעבדו
 תרגילים, התמחות ופרויקט( נמצאים באתר המכללה.

 

  /https://w3.braude.ac.il: אתר המכללה
  /math-https://w3.braude.ac.il/department/math/bsc: אתר המחלקה

 
עבור מרבית הסטודנטים זוהי ההתנסות האקדמית הראשונה, והיא במהותה שונה מכל התנסות 

 לימודית שפגשת בעבר. 
 .20.03.01 ראשוןיום קליטה לסטודנטים של שנה א' ביום אי לכך המכללה מארגנת 

 
 .08.03.20ייפתח בתאריך  "ף, סמסטר אביב של שנה"ל תשלידיעתכם

 
  08.03.20-25.06.20          סמסטר ב'

 26.06.20-12.08.20תקופת בחינות   
 

 לנוחיותכם, ניתן לפנות אלינו בכל בעיה או שאלה:
 

 הפניה דרך מזכירות המחלקה –ראש המחלקה למתמטיקה  – פרופ' מרק ילין
 shiranave@braude.ac.ilאו במייל  9901829טל'  –עוזרת ראש המחלקה  – אוזן גב' שירה

 math@braude.ac.il או במייל  9901801טל'  –מזכירת המחלקה למתמטיקה  – גב' אנה שמידוב
 .ilfiana@braude.acשנה א' במייל  תאקדמי צתיוע – פיאנה יעקובזוןד"ר 

 
,        04-9901801, טל' 405(, חדר EMבניין אלקטרוניקה ומתמטיקה ) משרדי המחלקה: .1

 .04-9901802פקס 
לאתר . /https://w3.braude.ac.il: אתר האינטרנט של המכללה הוא  אתר האינטרנט .2

מופיעים השנתון והידיעון והם כוללים  המחלקתי ניתן להגיע דרך האתר המכללתי. באתרים
מידע רב על המכללה והמחלקה, קישורים לאתרי קורסים ואתרים תומכי הוראה, מערכי 
השיעור של קורסים שונים, מידע אקדמי לסטודנט, קטלוג הספריה, כל הטפסים הנדרשים, 

  ועוד.  מידע על פעילויות חברה וספורט, קישורים לאתרים רלוונטיים, חדשות המכללה,

 אנו מאחלים לך הצלחה והנאה בלימודיך.
 
 

 בברכה,

 
 פרופ' מרק ילין

 המחלקה למתמטיקהראש 
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