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 התכנית ור אתי
הת תותעשיית  בפתרונות  גובר  צורך  עם  מתמודדת  מורכבות  וכנה  בה  במציאות  מוצלחים  כנה 

ת הנדסת  תחום  במהירות.  משתנות  והדרישות  גדלה  טכוהמערכות  פתרונות  מספק  נולוגיים  כנה 
 ים לצרכים אלה.מתקדמים המותאמ

התיאורטיים של   םשאיים בעלי ידע מקיף בנוכנה היא להכשיר מהנדסומטרת המחלקה להנדסת ת
. בוגרי תוכנה  י הנדסה ופיתוח מערכות  מדעי המחשב, וכן לטפח יכולת אנליטית ויישומית בתחומ

בתעש להשתלב  להם  המאפשרים  ובמיומנויות  בידע  מצוידים  ההתכנית  להמשיך תוכנה  יית  וכן   ,
 יים גבוהים. ת לימודיהם לתארים אקדמאא

 : וללת שלושה שלביםתכנית הלימודים כ

הר  פיזיקה,   שון אהשלב  מתמטיקה,  למהנדסים:  הנחוצה  המדעית  התשתית  ביסוס  שלב  הוא 
 יסודות מדעי המחשב, ועוד.

השני  יד  השלב  רוכש  הסטודנט  והטכנולוגיה:  ההנדסה  מקצועות  את  במגוון  כולל  בסיסי  ע 
 . תוכנה ח מערכות ות וגישות הנדסיות לפיתוטכנולוגי

השלי  בנוש  שיבשלב  הידע  את  הסטודנט  כמאמעמיק  יוסמך  והוא  שונים  התמחות  הנדס   י 
 בתחומי התמחותו.  תוכנה 

 המחלקה מכשירה את בוגריה תוך שילוב בין תיאוריה לפרקטיקה במגוון שטחי התמחות: 
אבטח רשתות,  מחשבים,  נבונות,  מבנה  מערכות  מידע,  ותכנות -ביות   מדעי.   אינפורמטיקה, 

ההת משטחי  אחד  גבכל  גם  הבוגרים  מקבלים  יישמחות  תכן, וישה  אפיון,  ניתוח,  הכוללת  מית 
תוך שינויים,  וניהול  הנדסת    בדיקות  בתהליכי  מערכות    תוכנה  מיקוד  של  ותחזוקה  לפיתוח 

 . תוכנה -משולבות חמרה

 : הערות

סים תקף  מתייחס לרישום חוזר לקורבנוהל האקדמי ה  4.8סעיף    -  רישום חוזר לקורסים .1
לה במחלקה  תוכנה  גם  עקב   למעטנדסת  )שלא  חוזר  של  רישום  חובה  לקורס    כישלון( 

עד   יתאפשר  אשר  בקורס.    3התוכנית,  עובר  ציון  קבלת  אחרי  בקורסי   סמסטרים 
שך כל ניתן לשפר ציון במ , חדו"א, משוואות דיפרנציאליות,  מח    1  מתמטיקה: אלגברה

 התואר.
 

להנדסת תוכנה ממחלקה /  סטודנט המבקש לעבור למחלקה – מעבר ממחלקה למחלקה .2
כנית להנדסת מערכות מידע( יגיש בקשה בכתב לראש )כולל הת לימודים אחרת תכנית

המחלקה שבה הוא לומד. אם בקשתו אושרה ע"י מחלקת האם, יגיש הסטודנט בקשה 
וא מבקש לעבור.  אם אושרה הבקשה במחלקה לתוכנה, לראש המחלקה אליה ה

המנהלית לקבלת הסטודנט למחלקה. טרם הגשת  המחלקה לתוכנה תטפל בפרוצדורה
 קשה על הסטודנט לוודא כי הוא עומד בתנאים הבאים: בה
 

 סמסטרים  2רק אחרי  - תוכנה הגשת בקשה למעבר למחלקה להנדסת  א.
 סמסטרים   2נ"ז לאחר  32צבירת של מינימום  ב.
 מצב אקדמי תקין   ג. 
 ומעלה  80ממוצע  ד.

 
 

 ימודים, ט.ל.חיתכנו שינויים בתכנית הל
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 ( 2016ה יזיב)ר ף"תש –תוכנה    תכנית לימודים
 

  1נ"ז בלימודים כלליים,    6נקודות זכות, מהן    160לצורך זכאות לתואר על הסטודנט לצבור לפחות  
הנדסיות"  מיומנויות  "קורס  העבור    נ"ז לקחת    .הראשונה  בשנה  ללמוד   חובהשיסוד  יש  בנוסף 

 נ"ז.   1.0של קורס בספורט במהלך הלימודים בהיקף 
, 2018ח  ים בפעילות חברתית וקהילתית התשע"טבות סטודנרבהתאם לחוק עידוד מעו  –  שימו לב
  קורס  במקוםאו שירות מילואים  /בגין פעילות חברתית ונ"ז    2לאפשר לסטודנטים להמיר  הוחלט  

ות  . )יש לבדוק זכאות באתר המכללה, נהלי דקנאט ב"נוהל מעורבכללי או קורס בחירה מחלקתי 
כי לא   לוודא, לפני תחילת הפעילות, טות הסטודניסטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית"(. באחר

  .השלים עדיין את מכסת הקורסים הכלליים וקורסי הבחירה המחלקתיים
 

 
 אות מקרא לקיצורים שבטבל

  - תחתי ו קנקודות זכות,  - נ"זפרויקט,  – פשעות מעבדה,  - משעות תרגול,  - תשעות הרצאה,  - ה
 קורס צמוד 

 

 1סמסטר 
מס' 

 הקורס
 תנאי קדם והערות  ז"נ  מ  ת  ה  רסושם הק 

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

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

  - - 2 4   2מבוא לפיזיקה אקדמית  11179

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

  1.0 - 2 - יסוד הנדסיות  ת  ו מיומנוי  11961

  5.0 - 2 4 מ 1חדו"א   11004

  4.0 - 2 3 מח   1אלגברה   11102

  2.5 - 1 2 כות ספרתיות מער  61740

  4.0 2 2 2 מבוא למדעי המחשב   61741

  2.0 - - 2 1קורס כללי   

  1.0 - - - ספורט   

 כ סה" 
)ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה  

 ואוריינות(
13 9 2 19.5  

 
חובה ללמוד את שרשרת קורסי המבוא באנגלית בהתאם לציון בפרק המבוא בפסיכומטרי. קורסים אלה ניתנים   .1

 תשלום נוסף. ב 
סה  הנד -ומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קדם   75יח"ל לימוד וקיבל ציון    5יקה ברמת  מי שלמד פיז ניתן פטור ל .2

 במכללה. 
פסיכומטרי   .3 מבחן  המבצעים  בעברית,לסטודנטים  בוגרי   א  והם  פסיכומטרי  ממבחן  שפטורים  מי  או 

סף    ן יע"ל.עברית, יידרשו לעבור מבחד לימודים בישראל )תיכון ומעלה( ששפת ההוראה בו אינה  מוס
ציון  ללימו  ההרשמה הוא  ציון    90דים  שיקבל  מי  יע"ל.  בבחינת  יתקבל ינה,  בבח  119  –  90לפחות 

סמסטר הראשון ללימודיו בהיקף  אוריינות בעברית ב  רס עבור קוליידרש  . הסטודנט  ללימודים על תנאי
ב  יהיה זכאי להירשם אליו שנית בסמסטר העוק ,  בקורס בסמסטר הראשוןסטודנט שיכשל  ש"ש.    3של  

 ( 34עמוד  4בשנתון, סעיף  1אה פרק בלבד )לפרטים נוספים ר 
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 2סמסטר 
 מס'

 סורק ה 
 ם י וקורסים צמודקורסי קדם  נ"ז מ  ת  ה  שם הקורס

 5.0 - 2 4 מ 2ו"א  ד ח 11006
 מ 1חדו"א    11004
 מח   1אלגברה    11102

   מח  1אלגברה    11102 4.0 - 2 3 * * מח  2אלגברה   11020

 2.0 - 4 - אנגלית מתקדמים ב'*  11060
 או    120-133גלית  ציון פסיכומטרי באנ 

 אנגלית מתקדמים א'   11064

  3.0   - 2 2 1מטיקה דיסקרטית  ת מ  61743

 3.5 2 1 2 **   ב מחש תכנות ה ו ארגון   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 

    234 ומעלה או ציון של  134ציון  "םירמא נתן למי שהוציא בפסיכומטרי / מבחן יי 11060לית *  פטור מאנג

 ר במבחן אמי"    

 לקורס זה קיים קורס חליפי  **

 

 

 

 3סמסטר 
 מס'

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

11129 
טורים, התמרות ומשוואות  

 דיפרנציאליות  
3 2 - 4.0 

 * מח  2אלגברה    11020
 מ  2חדו"א    11006

   1מתמטיקה דיסקרטית    61743 2.5 - 1 2 * ה  לוגיק  61746

 3.5 - 1 3 * ני נתונים  ב מ  61747
 כות  ר מבוא לתכנות מע  61745
 1דיסקרטית  תמטיקה  מ   61743

 * ארגון ותכנות המחשב    61744 5.0 - 2 4 * *  ארכיטקטורה ומבנה המחשב  61748

 2.5 - 1 2 * 2מתמטיקה דיסקרטית   61749
 1קה דיסקרטית  מתמטי   61743
 מח   1  ברהאלג   11102

 מבוא לתכנות מערכות   61745 4.0 - 2 3 תוכנה  מבוא להנדסת   61750

  21.5 - 9 17  סה"כ 

 לקורס זה קיים קורס חליפי  *

     שטרם למדו את הקורס ו/או לא עברו את  סטודנטים  .' תשפ"בא סמסטר הקורס ניתן בפעם האחרונה ב **

     את הקורס "יסודות המחשוב" סימול תשפ"ב   בסמסטר ב'הקורס בסמסטר א' תשפ"ב ילמדו במקומו    

     5מסמסטר חליפי מהווים קורס קדם לקורס ס ההקורו/או שימו לב כי קורס זה . 61774קורס     

 תש"פ הם בשנה"ל  הנ"ל יחול על סטודנטים שהחלו לימודי. 61759סימול קורס שוביות" וחימטים "אוטו   

 בלבד.   (2020)   
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 4 רסמסט
 מס'

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

   תוכנה  להנדסת  מבוא    61750 3.5 - 1 3 ה עצמים  תכנות מונח  61751

 3.5 2 1 2 מערכות הפעלה   61752
 ***   ארגון ותכנות המחשב   61744
 *** מבני נתונים   61747

 5.0 - 2 4 אלגוריתמים   61753

 * מח  2אלגברה    11020
 *   מ 2חדו"א    11006
 1מתמטיקה דיסקרטית    61743
 *** מבני נתונים   61747

 ***  תונים מבני נ   61747 4.0 - 2 3 מערכות מסדי נתונים מ   61755

 דסת תוכנה  בוא להנ מ   61750 3.0 - - 3 ניהול פרויקטי תוכנה   61762

  2.0 - - 2 2ללי  קורס כ  

  21.0 2 6 17  סה"כ 

 )תשע"ח(  2018ת נ שהחל מודיהם מ לו לי ודנטים שהחחולו על סט קורסי הקדם המסומנים בכוכבית י*

  כנית הלימודים ויחול על  ובת  חדש  החוב  הינו קורס  61762" סימול קורס  כנה וניהול פרויקטי תהקורס "  **
במערכת    הקורס משובץ  .(+ אביבסמסטר חורף )תשע"ח 2018שנת החל משהחלו לימודיהם סטודנטים כלל ה

 .  5סטר לשלושה קורסים בסמ  םד ווה קורס קהקורס זה מ  - לב שימובלבד.     4 של סמסטר המומלצת 

 לקורס זה קיים קורס חליפי   ***
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   5סמסטר 
 מס'

 הקורס
 ורסים צמודים ק וקורסי קדם  נ"ז פ מ  ת  ה  שם הקורס

11069 
  –אנגלית טכנית יישומית  

   תוכנה  
 אנגלית מתקדמים ב'    11060 1.0 - - 2 -

61756 
וח  ת יות לפי הנדס   שיטות 

   תוכנה  מערכות  
2 3 - 3 5.0 

 צמים  תכנות מונחה ע  61751
 ונים מ מסדי נת   ת ו מערכ   61755
   תוכנה  מבוא לבדיקות    61757
   דם מחשב ממשק א   61769
 תוכנה  פרויקטי  ניהול    61762

 2.0 - 2 - 1 תוכנה  מבוא לבדיקות   61757

     תוח  שיטות הנדסיות לפי   17566
 תוכנה    ת ו מערכ             
 ממשק אדם מחשב    61769
 תוכנה    ניהול פרויקטי   61762

 5.0 - - 2 4 ישוביות  חו   מטים אוטו  61759

 לוגיקה    61746
 אלגוריתמים    61753
   *ב המחש  ארכיטקטורה ומבנה  61748

 

 4.0 - - 2 3 תוכנה  הסתברות להנדסת   61760

 מ   2חדו"א    11006
 1  ת י ט ר ק ס י ד   הק י ט מ ת מ   61743
 נים  מבני נתו   61747
 *   2מתמטיקה דיסקרטית    61749

 2.0 - - - 2 ממשק אדם מחשב  61769

   וח  ית דסיות לפנ שיטות ה  17566
   תוכנה  מערכות                

   תוכנה    ת מבוא לבדיקו   61757
 ניהול פרויקטי תוכנה    61762

  19.0 3 2 9 12  סה"כ 

המסומ  יקורס * יחול  ניםהקדם  לימודי  ובכוכבית  שהחלו  סטודנטים  מהם  על  תש"ףהחל  הלימודים  , שנת 

חליפיי  .(2020) קורסים  גם  יש  אלו  כן,  ם.  לקורסים  זה  כמו  את  חובה  בסמסטר  מבוא  " הקורס  לקחת 
"     בצמוד    61769  "בחשממשק אדם מ"והקורס    61757  "תוכנה  לבדיקות   לפיתוח    סיותשיטות הנדלקורס 
 . 61756"  קוד קורס תוכנה מערכות 
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 6סטר מס

 מס'
 סורהק 

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

   קה אקדמית מבוא לפיזי   11179 3.5 1 2 2   ***מכניקה להנדסת תוכנה 11158

 מערכות הפעלה    61752 4.5 2 1 3 וזמן אמת    הל כות הפער מבנה מע 61758

 4.0 - 2 3 * כריית נתונים ומערכות לומדות  61761
   תוכנה  נדסת  הסתברות לה  61760
 אלגוריתמים     61752

 מטים וחישוביות אוטו   61759 2.5 - 1 2 מפילציה  תורת הקו  61763

 3.0 2 - 2 פיקה ממוחשבת  ר ג 61764
 ות  כ מבוא לתכנות מער   61745
   מח  1אלגברה    11102

 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה    61756 3.0 - - 3 ** 6וכנה  קטי ת פרוי   ניהול 61772

 2.0   - - 2 3ללי  קורס כ  

  22.5 5 6 17  סה"כ 

ול על סטודנטים  ר. הנ"ל יח גמט  ויקלפר  קורס קדם  והינ  61761סימול קורס    ",כריית נתונים ומערכות לומדות"הקורס  *
 . ף + אביבסמ' חור )תשע"ח( 2018יהם בשנת דשהחלו לימו

ע"ח לו לימודיהם בשנה"ל תששהח  נטיםלסטוד אך ורק מיועד - 61772" סימול קורס 6 כנהוניהול פרויקטי ת " הקורס** 
  . קורס 17566סימול קורס  "  כנהשיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תואת הקורס "ולמדו  סמסטר חורף + אביב    (2018)

את  לא צריכים ללמוד  ,  61762סטודנטים שלמדו את הקורס    -  שימו לב   א. חרונה בסמסטר א' תשפ"האנתן בפעם  יזה י
 . 61772 הקורס

      נו , יתכ, החל מסמסטר ב' תש"פ6לסמסטר   4ר מסמסטר עב 11158ס רסימול קו" תוכנה  הנדסת קה ל מכני "ורס הק*** 

 .  שינויים בקורס זה      

 
 7סמסטר 

 מס'
 הקורס

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

 3.5 1 - 3 ות מחשבים  רשת  61765
 תכנות מונחה עצמים    61751
 גוריתמים  אל  61753

 4.0 - - - שלב א'  תוכנה    פרויקט בהנדסת  61766

    תוכנה   -ישומית  נגלית טכנית י א   11069
 נציאליות ואות דיפר טורים, התמרות ומשו   11129
 תוכנה  ה להנדסת  מכניק   11158
 תוכנה  הנדסיות לפיתוח מערכות    שיטות   61756
 **הפעלה וזמן אמת    בנה מערכות מ   61758
 אוטומטים וחישוביות   61759
  *ת ומערכות לומדו יית נתונים  כר   61761

 4.0 - 2 3 וגיה אבטחת מידע וקריפטול 61767
 * *מח    2ברה  אלג   11020
 **   2תמטיקה דיסקרטית  מ   61749
 אלגוריתמים    61753

 4.0 - 2 3 כנולוגיות ענן  תכנות מקבילי ומבוזר וט  61768
 ** נה המחשב טקטורה ומב ארכי   61748
 הפעלה    מערכות   61752
 ציה  פיל מ תורת הקו   61763

      קורסי בחירה  

  15.5 1 4 9 )ללא קורסי בחירה(  ה"כ ס

 )תשע"ח(    2018הקדם המסומנים בכוכבית יחולו על סטודנטים שהחלו לימודיהם החל משנת קורסי  *

 קורס חליפי    זה יש לקורס **
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 8סמסטר 
 מס'
 ורסהק 

 ודים וקורסים צמ קדם  קורסי  נ"ז מ  ת  ה  שם הקורס

 שלב א'   תוכנה  פרויקט בהנדסת     61766 4.0 - - - שלב ב'  תוכנה  ת  הנדס פרויקט ב  61771

      קורסי בחירה  

  4.0    בחירה(   )ללא קורסי כ  סה" 

 
 

 חשובה:  הערה 
תהסטודנטים   בהנדסת  פרויקט  להתחיל  א'  אמורים  שלב  לוכנה  שייכים  "רביזיה תוהם  הלימודים    וכנית 

   61766 ולא 61998סימול קורס י  לפ א'"  מסכם שלב   "פרויקט ירשמו לקורס,  "2016
  61771ב ב' ירשמו לקורס סטודנטים שאמורים להירשם לפרויקט בהנדסת תוכנה של

 

 
 

 
 :2016רביזיה   תוכנית הלימודיםבמצ"ב ריכוז הקורסים החליפיים לנוחיותכם 

 
 11022ח מ  2לגברה חליפי לאורס  ה קמהוו 1מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה  61738קורס סימול  .1

 61744ת המחשב חליפי לארגון ותכנומהווה קורס מבוא למחשבים  31230קורס סימול  .2

 61746חליפי ללוגיקה מהווה קורס לוגיקה להנדסת תוכנה  61778קורס סימול  .3

   61747חליפי למבני נתונים מהווה קורס   מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 61739קורס סימול  .4

 61748חליפי לארכיטקטורה ומבנה המחשב מהווה קורס המחשוב  יסודות 61774סימול קורס  .5

קורס   .6 תוכנה    61911סימול  להנדסת  אלגבריים  קורס   2מבנים  ל  מהווה  מתמטיקה  חליפי 

 61749 2יסקרטית ד

 61758חליפי למבנה מערכות הפעלה וזמן אמת מהווה קורס מחשוב זמן אמת   61955סימול קורס  .7

קורס   .8 מקביליחי  61956סימול  קורס  ומבוזר    שוב  ומבוזר  מהווה  מקבילי  לתכנות  חליפי 

   61768וגיות ענן וטכנול
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 קורסי בחירה 
 

יש   החובה,  לקורסי  הבנוסף  בהיקף  בחירה  קורסי  להשלמת  דלבחור  זכו  160.0רוש   ת  נקודות 

חייבלפחות.   וחסרו  אשכול  מכלאחד  לקחת קורס    כל סטודנט  נקודוובמידה  להשלמת ת  זכות  ת 

 .  ת קורס נוסף מאחד מהאשכולותנ"ז יש לקח 160.0

 .בשפה האנגליתבאשכול סמינרים הקורסים יועברו  -לידיעתכם 

 אשכול מדעים  
 מס'

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

   כנה  תו מכניקה להנדסת    11158 3.5 1 2 2 * תוכנה  טיות להנדסת  שמל ומגנ ח 11159
    תוכנה  ת  חשמל ומגנטיות להנדס   11159 3.0 - - 3 רנית    פיזיקה מוד  11198

41942 
מבוא לביולוגיה מולקולרית וגנטיקה  

   תוכנה  להנדסת  
 גוריתמים  אל  61753 3.0 - - 3

   כנה  תו ברות להנדסת  הסת   61760 3.0 - - 3 *** קיםח תורת המש  61957
 נה  הסתברות להנדסת תוכ   61760 3.0 - - 3   ***ת המידעתור    61958
 * * חמ   2אלגברה    11020 3.0 - - 3 מחשבים קוונטים   61989

 3.0 - - 3 תכנות מדעי   61991
 אלגוריתמים    61753
   תוכנה  להנדסת    תברות הס   61760

 לגוריתמים  א   61753 3.0 - - 3 ישה ולמידה  מבוא לח    61992

 3.0 - - 3 ם האלגוריתמית  תורת המשחקי    61993
 אלגוריתמים    61753
   תוכנה  הסתברות להנדסת    61760

קורס* הינו  לימ  הקורס  שהחלו  לסטודנטים  בשנת  ו חובה  שהחלו  סטודנטי  .)תשע"ו/ז(   2016/17דיהם  ם 
 ורס בחירה בלבד. ( ילמדו את הקורס כק 2018ע"ח )הם החל משנה"ל תשמודילי

 לקורס זה יש קורס חליפי  **

 תשפ"ב  מסמסטר ב' החל   מעודכניםקדם קורסי לקורס זה  ***

 

 שכול עיבוד אותות ורשתות תקשורת  א
 מס'

 קורסה 
 ודים מ וקורסים צקורסי קדם  נ"ז מ  ת  ה  שם הקורס

 משוואות דיפרנציאליות  ורים, התמרות ו ט   11129 3.0 2 - 2   עיבוד תמונה ספרתי  61971
 ליות  טורים, התמרות ומשוואות דיפרנציא   DSP 2 1 - 2.5 11129   עיבוד אותות  ספרתי  61972
 רשתות מחשבים    61765 2.5 - 1 2 תקשורת אלחוטית ורשתות מחשבים   61973

 ** מבנה המחשב טורה ו ק ט ארכי   61748 3.5 - 1 3 פרתיות   ס בדיקת מערכות   61974

 הסתברות להנדסת תוכנה    61760     2.5 - 1 2   *תוניםדחיסת נ  61975
 אלגוריתמים    61753 2.5 - 1 2 ית  ביולוגיה חישוב  61976

 2.5 - 1 2 עבור ראיית מכונה   למידה עמוקה 61994
 ים  ה עצמ ח תכנות מונ   61751
 ומדות  רכות לעמ כריית נתונים ו   61761

 מעודכנים החל מסמסטר ב' תשפ"ב  קורסי קדם  לקורס זה  *

 חליפי  לקורס זה קיים קורס **
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 ים  אשכול אלגוריתמ 
 מס'

 הקורס
 וקורסים צמודים קורסי קדם  "זנ  מ  ת  ה  ורסהק שם 

 2.5 - 1 2 כלה חישובית ומסחר אלגוריתמי כל 61913
 אלגוריתמים    61753
 הסתברות להנדסת תוכנה    61760

 3.0 - - 3 * אנליזה נומרית  61959
 פרנציאליות  ת ומשוואות די טורים התמרו 11129
 בוא למדעי המחשב  מ   61741

 2.5 - 1 2 בוא לאופטימיזציה   מ  61960
 מ  2חדו"א    11006
     המחשב   מבוא למדעי   61741

 ומערכות לומדות   כריית נתונים    61761 2.5 - 1 2 אחזור מידע  61961

 2.5 - 1 2 טריה חישובית ומידול  גיאומ    61962
 ** מח  2אלגברה    11020
 מ 2חדו"א    11006
    מוחשבת גרפיקה מ   61764

 וריתמים  גאל  61753 2.5 - 1 2 ת   בינה מלאכותי  61963

 2.5 - 1 2 זציה של המידע י ויזואל 61964
 רכות  מבוא לתכנות מע  61745
 תכנות מונחה עצמים    61751

 אלגוריתמים    61753 2.5 - 1 2 נתוני הרשתות  ניתוח של  61965

 2.5 - 1 2 ים ורצפים אלגוריתמים לטקסט  61995
 מים  ת אלגורי   61753
 הסתברות    61760

 אלגוריתמים    61753 2.5 - 1 2 ם  י אלגוריתמים מבוזר  61996

ים  סטודנט עבר מאשכול מדעים לאשכול אלגוריתמים.  61959קורס   סימול נומרית" "אנליזה  הקורס *
מדעים, סטודנטים שלמדו את   שכולך לאיהקורס ישוי ( 2018עד לשנה"ל תשע"ח כולל ) קורסשלמדו את ה 

 לגוריתמים.  אקורס ישוייך לאשכול ה( 2019)החל משנה"ל תשע"ט הקורס 

 לקורס זה קיים קורס חליפי  **

 

 שפה האנגלית( ה יינתנו ב)כל הקורסים באשכול ז אשכול סמינרים
 מס'

 הקורס
 רסים צמודים וקורסי קדם קו נ"ז מ  ת  ה  שם הקורס

 3.0 - - 3 מינר מערכות לומדות   ס  61966
 תוכנה    -ית יישומית  אנגלית טכנ   11069
 ונים ומערכות לומדות   ית נת כרי   61761

 3.0 - - 3   * מים אקראיים ת סמינר באלגורי  61967
 תוכנה    -ית  אנגלית טכנית יישומ   11069
 אלגוריתמים    61753
   תוכנה  הסתברות להנדסת    61760

 3.0 - - 3 ים מ ם מתקד נר באלגוריתמי סמי  61968
 תוכנה    -אנגלית טכנית יישומית    11069
 אלגוריתמים    61753

 3.0 - - 3   **תוכנה  אימות  ינר ב סמ  61969
 תוכנה    -ומית  ש טכנית יי   אנגלית   11069
 ות  אוטומטים וחישובי   61759

 3.0 - - 3 ם  סמינר באוטומטי  61970
 תוכנה    -ת יישומית  י ית טכנ אנגל  11069
 אוטומטים וחישוביות    61759

 3.0 - - 3 סמינר בחישוב מבוזר  61997
 תוכנה    –ת  מי אנגלית טכנית יישו   11069
 וטומטים וחישוביות  א   61759

       לים לקחת את הסמינר איים אינם יכואת הקורס אלגוריתמים אקר   שלמדו בעבר סטודנטים *

 ים אקראיים באלגוריתמ    

 לא ניתן להמיר מאשכול זה נ"ז בגין פעילות חברתית או שירות מילואים *

 בקורס זה עודכנו קורסי הקדם  **
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    תוכנה כול הנדסת אש
 מס'

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

 2.5 - 1 2 בוזרים  נתונים מ   מסדי  61834
 אלגוריתמים    61753
     תוכנה  שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות    61756

             
 3.0 - 2 2 בעות קריפטו בלוקצ'יין ומט  61914

 תכנות מונחה עצמים    61751
 ונים מ מערכות מסדי נת   61755

 4.0 2 - 3 קדם   מת   WEBת  טכנולוגיי  61977
 ים חה עצמ נ מו   תכנות   61751
 ים מ סדי נתונ כות מ מער   61755

 3.0 - - 3 וחומרה      תוכנה  אימות   61978
 **ארכיטקטורה ומבנה המחשב    61748
 ת  אוטומטים וחישוביו   61759

 2.5 1 - 2 ן   מחשוב ענ  61979
 ים מ מערכות מסדי נתונ   61755
 ממשק אדם מחשב    61769

 2.5 - 1 2    ת תכנות  שפו  61980
 **  נתונים   מבני   61747
 ם  עצמי   מונחהתכנות    61751

   תוכנה  מבוא להנדסת    61750 2.5 - 1 2 דסת דרישות  הנ  61981
  3.0 - - 3 * תחומי -פרויקט בין  251100
  2.0 - - 2 * מהנדסים למען הגיל השלישי   251965

     שכול זה  בא ויזמות.  ינוך הנדסי לח  רכזהמת הינם באחריות אקדמית של הקורסים המסומנים בכוכבי *
   .את שניהם  לאאך  בכוכבית  המסומנים משני הקורסים ד אחת לקח  תןניורסי התוכנה  לקסף בנו    
 קורס חליפי   קיים לקורס זה  **
 

 

 אשכול מעבדות    
 מס'

 הקורס
 צמודים  וקורסיםי קדם קורס נ"ז מ  ת  ה  שם הקורס

 ת לומדות  ו כריית נתונים ומערכ   61761 3.0 2 - 2 יוצרת    ידה עמוקהמ ל 61954

 2.5 1 - 2 ת    אקולוגיו מעבדה במידול מערכות   61982
 מח   2"א  חדו     11006
   מח  2אלגברה      11020

 2.5 1 - 2   גני   תכנות מקבילי והטרו ב   מעבדה 61983
 עצמים   תכנות מונחה    61751
 מערכות הפעלה      61752

 2.5 1 - 2     *מעבדה באופטימיזציה 61984
 מ  2חדו"א      11006
 מבוא לתכנות מערכות    61745

 2.5 1 - 2 בדה בפיתוח יישומים באנדרואיד    מע 61985
 מערכות הפעלה     61752
 ה עצמים  ות מונחתכנ     61751

    תוכנה  מבוא להנדסת      61750 2.5 1 - 2 וני     ר ט מעבדה בסחר אלק  61986
 ות  כריית נתונים ומערכות לומד   61761 2.5 1 - 2   *בדה בכריית נתוניםמע 61987

 2.5 1 - 2   תוכנה  יצוב תבניות ב בעמעבדה   61988
   תוכנה  נדסת  המבוא ל    61750
 עצמים    ונחהתכנות מ     61751

61990   
צד לקוח    ת ו מעבדה בטכנולוגיות תכנ 

 ושרת  
2 - 1 2.5 

   תוכנה  מבוא להנדסת      61750
 תכנות מונחה עצמים      61751

 בקורס זה עודכנו קורסי הקדם  *
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 דסה להנדסאים מדופלמיםואר ראשון בהנ לימודי ת
מדו ההמתקבליפלמים  הנדסאים  תכנית  את  ילמדו  ללימודים  הרגלימודים  פטורים  ם  לקבל  ויוכלו  ילה 

קדמו  השנים ש   6  במהלךפטור ינתן עבור קורסים בהנדסאות שנלמדו  שלהלן.    פורטים בטבלה ם המורסימק

הלי האקדמיים.  לתחילת  לפטמודים  מוהזכאות  בצר  שעות  ומעלה    80יון  ותנית  של  מינימום  ובתנאי 

בלימ מקביל/בקורס/ים ה בעוד  . במקבץ  ודי הנדסאים עבור כל אחד מהקורסיםים  יזוכה הנדסאי    6  בנוסף 

יות  ומנו( ועבור הקורס "מי1.0x1רט )( עבור ספו2.0x2ם )תוך שלושה קורסי לימודים כללי"ז: עבור שניים מ נ

 .  נ"ז 2בהיקף של  עוד קורס כללי אחד  ב ללמוד בנוסףחייודנט הסט. (1.0x1יסוד הנדסיות" )
 בלת פטור: אים לקהתנ

יונים ונספח  ברשותו גיליון צ שיש רק הנדסאי מדופלם, דהיינו ורסיםיכול להגיש בקשה לפטור מק  .1
 .  מלווה דיפלומה

תשלום    ודעת קבלה מהמכללה ולאחרלאחר ה ל למזכירת המחלקה רקבמיי את הבקשה יש לשלוח .2
 .  דור שכר לימודמקדמה במ

 י לבדיקת הזכאות ומתן הפטור. ץ אקדמ קה ליועהבקשות יועברו ע"י מזכירת המחל .3
תחנת המידע החל מהשבוע  גיליון ציונים מ דפיס ת את הפטורים שאושרו יש להלראו על מנת  .4

 שון לסמסטר. הרא
 נ"ז.  80ה של ור על תנאי עד לצבירנו פט הפטור הי .5
  ה למזכירת המחלקה להפיכת הפטור עלשאי להגיש בקשט יהיה רהסטודנ נ"ז  80לאחר צבירת  .6

 לא.  פטור מתנאי ל
ש פטור מקורסים  לבק י הנדסאים אשר עבורם ניתן לימודמפורטים הקורסים בבטבלה המצ"ב 

 סוימים בלימודי הנדסה. מ
 

'  מס
ס  קור

 בהנדסה 

שם הקורס  
 נ"ז שנה  בהנדסה 

י  קורסים מלימוד
המקנים   הנדסאות 

 זכאות לפטור 

ינימום מ
עות  ש

בלימודי  
 נדסאים ה

 ת  הערו

יסוד  ת מיומנויו 
 1.0 א'  הנדסיות 

  

  לא ילמד הסטודנט 
במהלך לימודיו  

את  ספורט וקורס 
ת  מיומנויו"קורס ה

  וד הנדסיות", אבליס
קורס כלל  חייב בעוד 

  2של היקף אחד ב
 נ"ז.

 1.0 א'  ספורט  

 4.0  כללייםקורסים  

מערכות   61740
 2.5 ' א ספרתיות  

,  בוליאנית גברהאל
רוניקה  לאלקטמבוא 

 / מיתוג ספרתית
98  

מבוא למדעי   61741
  C 98שפת  4.0 א'  ( )מל"מהמחשב

  ארגון ותכנון  61744
  בלר / מיקרואסמ 3.5 א'  ת"מ(  ב )א המחש

 112 מחשבים 

קבלת פטור  תנה ב מו
  61741מקורס מל"מ 

ומקורס מערכות  
 61740ות ספרתי 

מבוא לתכנות   61745
 3.0 א "מ( רכות )מתמע

  ס מתקדם בשפתקור
C  מונחה  וכן תכנות

 עצמים 
מותנה בקבלת פטור   84

 61741מקורס מל"מ 

    19.0 סה"כ 

 "ל.שנהתחילת פני ליים נת אמיר"ם שתתק אמצעות בחי באנגלית ייעשה ב  רסיםסיווג הנדסאים לקו  *


