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   תניתיאור התכ
 

ערכות תכנה מורכבות התומכות בתפעולם של ארגונים מודרניים. מערכות ידע הן ממערכות מ
תהליכי  מידע מסייעות בניהול תהליכים ארגוניים שונים, כגון: ניהול קשרי לקוחות, תהליכי רכש,

 .'איכות וכות טחהב נוש, תהליכיייצור, תכנון מלאים, קבלת החלטות ניהוליות, ניהול משאבי א
אפשרות הקמת מערכות מידע בהיקף, בתחכום ובאמינות מתמידות מטכנולוגיות התפתחויות ההה

 גדלים והולכים. 

ית ומקצועית התכנית להנדסת מערכות מידע מכשירה לתחום זה מהנדסים מיומנים ברמה אקדמ
 הול, והיאניו ייהולהנדסת תעשגבוהה. התכנית ניתנת במשותף ע"י המחלקות להנדסת תכנה 

 ת בתעשייה ובאקדמיה.מות המתפתחובהתאם למג ית ודינמיתנכדע

מהנדסי מערכות מידע עוסקים בניתוח, אפיון, תכן, הטמעה, תחזוקה וניהול מערכות מידע. 
מהנדסים אלו מגדירים את צורכי המידע של הארגון ומעצבים במטרה להגיע לפתרונות מיטביים, 

ידע רחב דע נדרשים למערכות מי הן. מהנדסילש לוליכי התפעתהת וא ערכות המידעלפיהם את מ
 במדעי מחשב, תכן ותפעול של מערכות ארגוניות, ושיטות ניתוח כמותיות של מערכות מורכבות. 

ח שונים, כגון: ניתוח פיתוח מערכות, ניהול מהנדסי מערכות מידע משתלבים בתפקידי מפת
י ערכת. בוגרבמשתמשי המ תינומיכה הארגהתל יהומידע, או נ פרויקטים להטמעת מערכות

בדים בחברות המובילות במשק, כולל מגוון של חברות הייטק, חברות הזנק )סטארט התכנית עו
ודים לתארים מתקדמים אפ(, וחברות ביטחוניות ותעשייתיות גדולות. חלקם ממשיכים ללימ

 באוניברסיטאות השונות. 

  

 :הערות

ם חוזר לקורסים תקף ישולר המתייחס ימקדוהל האבנ 4.8 עיףס - לקורסיםרישום חוזר  .1
רישום חוזר )שלא עקב כישלון( לקורס חובה של  למעט תכנהגם במחלקה להנדסת 

בקורסי  . סמסטרים אחרי קבלת ציון עובר בקורס 3התוכנית, אשר יתאפשר עד 
 אר.תוה כל ר ציון במשךניתן לשפ מתמטיקה: אלגברה, חדו"א, משוואות דיפרנציאליות, 

 
 :תוכנהלתוכנית הלימודים בהנדסת  מערכות מידעבהנדסת ים כנית הלימודותמ מעבר .2

מערכות תוכנית להנדסת מה תוכנהנדסת בההלימודים תוכנית לש לעבור סטודנט המבק
תטפל  המחלקה ,בקשתו אושרהאם  .יגיש בקשה בכתב לראש המחלקה מידע,

 םמד בתנאיעו אוה יט לוודא כנדוהסטעל ה קשטרם הגשת הב . בפרוצדורה המנהלית
 הבאים: 

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

       2, הסטודנטים מחויבים ללמוד תשפ"בהחל משנת הלימודים  - קורסים בשפה האנגלית .3
 יהיה קורס תוכן.  כאשר אחד מהם לפחות, אנגליתה פהקורסים בש

 
 

 יתכנו שינויים בתכנית הלימודים, ט.ל.ח
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 ב"פתש – מערכות מידע תכנית לימודים
 0202מה וררפ

 
 1נ"ז בלימודים כלליים,  6נקודות זכות, מהן  160הסטודנט לצבור לפחות  אר עלת לתואוזכ ךרולצ

. בנוסף יש לקחת שונהבשנה הראללמוד חובה ש" ותסינ"ז עבור הקורס "מיומנויות יסוד הנד
 נ"ז.  1.0קורס בספורט במהלך הלימודים בהיקף של 

, 2018הילתית התשע"ח וק תיתברלות חיעפות סטודנטים במעורבבהתאם לחוק עידוד  – שימו לב
נ"ז בגין פעילות חברתית ו/או שירות מילואים במקום קורס  2הוחלט לאפשר לסטודנטים להמיר 

ות באתר המכללה, נהלי דקנאט ב"נוהל מעורבות )יש לבדוק זכא בחירה מחלקתי. או קורס ליכל
פעילות, כי לא ת החילת נילפ ,אדלוו ת הסטודנטאחריוסטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית"(. ב

 השלים עדיין את מכסת הקורסים הכלליים וקורסי הבחירה המחלקתיים. 
 

 מקרא לקיצורים שבטבלאות 
קו נקודות זכות,  - נ"זפרויקט ,  - פשעות מעבדה,  - מול, שעות תרג - ת, צאהות הרשע - ה

 קורס צמוד או מקביל  - תחתי

 1סמסטר 
 מס'

 והערות קדםאי תנ נ"ז מ ת ה שם הקורס סורהק

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

 100-119 טרי באנגליתסיכומן פויצ - - 4 - 1אנגלית מתקדמים א' 11064

  - - 2 4  2מבוא לפיזיקה אקדמית 11179

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

  1.0 - 2 - ת סיוהנדד ות יסויומיומנ 11961

  5.0 - 2 4 מ1חדו"א  11004

  4.0 - 2 3 מח 1אלגברה  11102

  2.5 - 1 2 מערכות ספרתיות 61740

  4.0 2 2 2 עי המחשב למד מבוא 61741

 הקורס ניתן אחת לשנה בלבד 2.5 - 1 2 *מבוא להנדסת מערכות מידע 61830

  1.0 - - - ספורט  

 סה"כ
ה יזיקא לפת, מבוילג)ללא אנ

 ואוריינות(
13 11 2 21.1  

  .קהחלסומי המעקוב אחר פרבלבד, יש ל הנאחת לש נוינתיהמסומנים בכוכבית החובה קורסי *

 
מוד את שרשרת קורסי המבוא באנגלית בהתאם לציון בפרק המבוא בפסיכומטרי. קורסים אלה ניתנים ללחובה  .1

 בתשלום נוסף.
הנדסה -םומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קד 75וקיבל ציון ל לימוד יח" 5מת בר יקהלמי שלמד פיזפטור ניתן  .2

 .הבמכלל
פטורים ממבחן פסיכומטרי והם בוגרי ש ית, או מיברבען פסיכומטרי לא מבצעים מבחסטודנטים ה .3

 סף  ור מבחן יע"ל.מוסד לימודים בישראל )תיכון ומעלה( ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעב
ל ביתקבבחינה,  119 – 90לפחות בבחינת יע"ל. מי שיקבל ציון  90ציון ים הוא ללימוד מהרשהה
היקף ב בעברית בסמסטר הראשון ללימודיוורס אוריינות ק וריידרש לעבהסטודנט . ל תנאיימודים עלל

 שנית בסמסטר העוקבש"ש. סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו  3של 
 (בשנתון 1 נוספים ראה פרק)לפרטים בד בל
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 2סמסטר 

 מס'
 הקורס

 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס

 5.0 - 2 4 מ2חדו"א  11006
 מ1חדו"א  11004
 מח 1ברה גלא 11102

 2.0 - 4 - אנגלית מתקדמים ב'* 11060
 או  120-133מטרי באנגלית פסיכוציון 

 א' ית מתקדמיםאנגל 11064

 מח  1אלגברה  11102 4.0 - 2 3 1ריים להנדסת תוכנה אלגב מבנים 61738

  3.0  - 2 2 1מתמטיקה דיסקרטית  61743

 מבוא למדעי המחשב  61741 3.0 2 - 2 מערכות  ותכנמבוא לת 61745

 מבוא למדעי המחשב  61741 4.0 - 2 3 תוכנה  א להנדסתמבו  61750

  21.1 2 12 14  סה"כ

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

 
 

 

 3סמסטר 
 מס'

 ורסים צמודיםוקקורסי קדם  נ"ז מ ת ה רסהקו םש הקורס

 4.0 - 2 3 הסתברות  51709
 מ 1חדו"א  11004
   1מתמטיקה דיסקרטית  61743

 4.0 - 2 3  םלאלגוריתמי אתונים ומבוי נמבנ 61739
  1מתמטיקה דיסקרטית  61743
 מבוא לתכנות מערכות  61745

 
 4.0 - 2 3 יסודות המחשוב 61774

 תיות פרס ותמערכ 61740
 מבוא להנדסת תוכנה  61750

  1מתמטיקה דיסקרטית  61743 3.0 - 2 2 לוגיקה להנדסת תוכנה  61778

 1מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה  61738 3.0 - 2 2 2להנדסת תוכנה ם גבריימבנים אל 61911
 1 מתמטיקה דיסקרטית 61743

 כנה להנדסת תו ואמב 61750 3.0 - - 3 תוכנה  ארכיטקטורה מערכות 61912 

  21.1 - 11 16  סה"כ

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 351 ת מידעמערכו נדסתהב יתתכנה

 4סמסטר 
 מס'

 הקורס
 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס

 ' ת מתקדמים ביאנגל 11060 1.0 - 2 - תוכנה  – תינית יישומגלית טכנא 11069

 3.5 - 1 3  תכנות מונחה עצמים 61751
 ם מימבני נתונים ומבוא לאלגורית 61739
 מבוא להנדסת תכנה  61750

 3.5 2 1 2 מערכות הפעלה  61752
  ת מבוא לתכנות מערכו 61745
 יסודות המחשוב  61774

 2 4 ם אלגוריתמי 61753

- 

5.0 

 מ2א ו"דח 11006
 1ת תוכנה מבנים אלגבריים להנדס 61738
 לגוריתמים אלמבני נתונים ומבוא  61739
 להנדסת תוכנה  לוגיקה 61778

 ומבוא לאלגוריתמים מבני נתונים  61739 4.0 - 2 3 י נתונים מ סדמ ותכרעמ 61755
 

 3.0 - - 3 ניהול פרויקטי תוכנה  61762
 נה נדסת תוכמבוא לה 61750
 ערכות מידע ת מוא להנדסמב 61830
 מערכות תוכנה  תארכיטקטור 61912

 
 

  21.1 2 8 15  סה"כ

 

 

  5סמסטר 
 מס'

 וקורסים צמודיםי קדם רסקו ז"נ פ מ ת ה שם הקורס הקורס

 2מבנים אלגבריים להנדת תוכנה  61911 3.5 - - 1 3 טרמיניסטים בחקב"צים דמודל 51702

 'מ2חדו"א  11006 4.0 - - 2 3 כסטיים בחקב"צם סטומודלי 51703
 ת הסתברו 51709

 הסתברות   51709 3.5 - - 1 3 *ערכות מידע יקה למסטטיסט 51958

61756 
רכות ת לפיתוח מעיוסנדה יטותש

 **תכנה
2 3 - 3 5.0 

 עצמים  תכנות מונחה 61751
 מערכות מסדי נתונים מ 61755
 מבוא לבדיקות תכנה  61757
 נה ויקטי תוכרפניהול  61762
 ק אדם מחשב משמ 61769

 

 2.0 - 2 - 1 **קות תכנהדימבוא לב 61757

     מערכות שיטות הנדסיות לפיתוח  61756
 הנכת           
 וכנה תניהול פרויקטי  61762
 שב מחממשק אדם  61769

 
 

 2.0 - - - 2 **ממשק אדם מחשב 61769

    ות מערכשיטות הנדסיות לפיתוח  61756
  נהתכ           
  לבדיקות תכנה אובמ 61757
 ה ויקטי תוכנפרניהול  61762

  21.1 3 2 7 14  סה"כ

  .בלבד, יש לעקוב אחר פרסומי המחלקה נהלש תאח ונינתיהמסומנים בכוכבית החובה קורסי *

    ממשק אדם "והקורס  61757 סימול קורס "מבוא לבדיקות תכנהקחת את הקורס "ה לחוב בסמסטר זה**

 . 61756קורס  סימול"רכות תכנהת לפיתוח מעדסיונה שיטותס "ורלק בצמוד 61769 סרסימול קו "שבמח     
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 6סמסטר 
 מס'

 הקורס
 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס

 מבוא לפיזיקה אקדמית 11179 3.5 1 2 2 מכניקה להנדסת תוכנה 11158
 

 4.0 - 2 3 ן יך האספקה בארגון ותפעול תהלתכנו 51132
 מ2 חדו"א 11006
 מודלים דטרמיניסטים בחקב"צ 51702
 למערכות מידע טיקהסטטיס 51958

  2.5 - 1 2 חשבונאות פיננסית  51617 

 3.5 - 1 3  *מערכות ארגוניות וניהול 51957
 אנגלית מתקדמים ב' 11060
 מבוא להנדסת מערכות מידע 61830

 4.0 - 2 3 מדותומערכות לו כריית נתונים 61761
 הסתברות 51709
 יתמיםאלגור 61753

  2.0 - - 2 1 קורס כללי 

  19.5 1 8 15  סה"כ

  פרסומי המחלקהלעקוב אחר  בלבד, יש אחת לשנהנו נתייי החובה המסומנים בכוכבית קורס *

 

 7סמסטר 
 מס'

 ודיםוקורסים צמקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס הקורס

 אות פיננסית חשבונ 51617 2.5 - 1 2 * ןומומיבונאות ניהולית חש 51955

 מ'1"א חדו 11004 3.0 - 2 2 *מבוא לכלכלה מיקרו  51956

 4.0 - 2 3 גיהלוטואבטחת מידע וקריפ 61767
 אלגוריתמים 61753
 2מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה   61911

 

 2.5 - 1 2 *הול ידעני 61831
 נה ח מערכות תכפיתוות להנדסית שיטו 61756
  ארגוניות וניהול ערכותמ 51957
 סטטיסטיקה למערכות מידע  51958

 4.0 - - - שלב א' - מסכםפרויקט  61998

 תכנה –ת שומייית אנגלית טכני 11069
 תכנה מכניקה להנדסת 11158
 תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון 51132
 ב"צמודלים סטוכסטיים בחק 51703
 ת הפעלה מערכו 61752
 נהרכות תכוח מעסיות לפיתהנד ותשיט 61756
 ים ומערכות לומדותכריית נתונ 61761

  2.0 - - 2 2קורס כללי   

      קורסי בחירה 

  18.1 - 6 11 קורסי בחירה(א לל) סה"כ

 ד, יש לעקוב אחר פרסומי המחלקהלביינתנו אחת לשנה ב -בכוכבית  המסומנים החובה קורסי *

 

 8סמסטר 
 מס'

 סהקור
 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס

 שלב א' מסכםפרויקט  61998 4.0 - - - שלב ב' מסכםפרויקט  61999

  2.0 - - 2 3קורס כללי  

  6.1    חירה()ללא קורסי ב סה"כ 
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 הי בחירקורס
 

דות זכות נקו 160.0הדרוש להשלמת בהיקף יש לבחור קורסי בחירה ובה, רסי החוסף לקובנ

אחד לפחות  סמינרלקחת  חובהבנוסף לקחת קורס אחד מכל אשכול, ט חייב טודנס לפחות. כל

ת קורסים נוספים דות זכות, יש לקחקונ 160.0 השלמתת ל. במידה וחסרות נקודות זכובאנגלית

 ות. האשכולמכל אחד מ

עשויים להינתן מעת לעת בשפה האנגלית בהתאם מקורסי הבחירה חלק  – יבכםומת ללתש

, הודעה תפורסם לכלל הסטודנטים מבעוד מועד ולפני הרישום לשיקול דעתה של המחלקה

 לקורסים. 

 
 ל מדעים אשכו

 

 מס'
 הקורס

 ודיםוקורסים צמורסי קדם ק "זנ מ ת ה שם הקורס

 4.0 - 2 3 ומשוואות דיפרנציאליות התמרותם טורי 11129
 מ2חדו"א  11006
 1דסת תוכנה מבנים אלגבריים להנ  61738

 ת תכנה מכניקה להנדס 11158 3.5 1 2 2 הסת תכניות להנדומגנטחשמל  11159
 תכנה   סתנדת להחשמל ומגנטיו 11159 3.0 - - 3 רנית ה מודפיזיק 11198

41942 
טיקה ית וגנלרלביולוגיה מולקו מבוא

 להנדסת תכנה 
 אלגוריתמים  61753 3.0 - - 3

 3.0 - - 3 המשחקים תורת 61957
 מח 1לגברה א 11102
 ברות  הסת 51709
 1ת מטיקה דיסקרטימת 61743

 3.0 - - 3 המידע  תורת 61958
 מ 2חדו"א  11006
  2 נהוכתבריים להנדסת בנים אלגמ 61911

 3.0 - - 3 ומריתאנליזה נ 61959
 מ2ו"א חד 11006
 1תוכנה  מבנים אלגבריים להנדסת 61738
 מבוא למדעי המחשב  61741

 מ2 ו"אחד 11006 2.5 - 1 2 זציהמבוא לאופטימי 61960
 למדעי המחשב מבוא  61741

61967 
ים איריתמים אקראלגוסמינר ב

 לית( )באנג
3 - - 3.0 

 תכנה –יישומית  יתכנאנגלית ט 11069
 רות הסתב 51709
 תמים אלגורי 61753

61968 
סמינר באלגוריתמים מתקדמים 

 )באנגלית(
3 - - 3.0 

 תכנה –ית יישומאנגלית טכנית  11069
 אלגוריתמים  61753

 2.5 1 - 2 יות ות אקולוגידול מערכעבדה בממ 61982
 מ2א ו"חד 11006
  1תוכנה לגבריים להנדסת מבנים א  61738

 1אלגבריים להנדסת תוכנה  מבנים 61738 3.0 - - 3 ם וונטימחשבים ק 61989

 3.0 - - 3 תכנות מדעי  61991
 תברותהס 51709
 אלגוריתמים  61753

 אלגוריתמים  61753 3.0 - - 3  ולמידה חישהמוח    61992

 3.0 - - 3 מית ריתמשחקים האלגוהרת תו  61993
 הסתברות 51709
 ם מייתאלגור 61753

 
61994 

 
 

 2.5 - 1 2 כונה מ עמוקה עבור ראייתלמידה 
 תכנות מונחה עצמים  61751
 ערכות לומדות כריית נתונים ומ 61761
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 אשכול הנדסת תכנה 
 

 'מס
 ורסהק

 צמודיםוקורסים רסי קדם קו נ"ז מ ת ה שם הקורס

 2.5 - 1 2 מסדי נתונים מבוזרים 61834
 לגוריתמים א 61753
 דסיות לפיתוח מערכות תוכנההנת שיטו 61756

 3.5 1 - 3 ת מחשביםתושר 61765
 תכנות מונחה עצמים 61751
 אלגוריתמים 61753

 מערכות לומדותנתונים וכריית  61761 3.0 2 - 2 וקה יוצרת למידה עמ 61954

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

 2.5 1 - 2 ע ידויזואליזציה של מ 61964
 תא לתכנות מערכומבו 61745
 ת מונחה עצמיםתכנו 61751

 3.0 - - 3 ת(ת לומדות )אנגליסמינר במערכו 61966
 תכנה -ית מאנגלית טכנית יישו 11069
 נתונים ומערכות לומדותכריית  61761

 3.0 2 - 2 עיבוד תמונה ספרתי  61971
 מ 2חדו"א  11006
 1ה וכנת סתבנים אלגבריים להנדמ 61738

 2.5 - 1 2 נים דחיסת נתו 61975
 1ת תוכנה נים אלגבריים להנדסמב 61738
 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 61739

 4.0 2 - 3 דםמתק WEBטכנולוגיות  61977 
 ות הפעלהמערכ 61752
 תוכנהיתוח מערכות שיטות הנדסיות לפ 61756

 2.5 - 1 2 תכנותשפות  61980
 בוא לאלגוריתמיםומם בני נתונימ 61739
 יםצמתכנות מונחה ע 61751

 תכנה בוא להנדסתמ 61750 2.5 - 1 2 הנדסת דרישות  61981

 2.5 1 - 2 ני ת מקבילי והטרוגנומעבדה בתכ 61983
 צמיםע מונחהת תכנו 61751
 מערכות הפעלה 61752

 2.5 1 - 2 ד שומים באנדרואיבפיתוח יי מעבדה 61985
 יםצמתכנות מונחה ע 61751
 מערכות הפעלה 61752

 סת תכנהמבוא להנד 61750 2.5 - 1 2 אלקטרוני חרמעבדה בס 61986

 2.5 1 - 2 ים ריית נתונמעבדה בכ 61987
 תרוהסתב 51709
 לגוריתמיםוא לאומבמבני נתונים  61739

 2.5 1 - 2 בניות בתכנהמעבדה בעיצוב ת 61988
 הנדסת תכנא להמבו 61750
 םמיעצתכנות מונחה  61751

61990 
קוח ל מעבדה בטכנולוגיות תכנות צד

 ושרת
2 - 1 2.5 

 כנהא להנדסת תמבו 61750
 עצמיםות מונחה תכנ 61751

 2.5 1 - 2 רצפיםוריתמים לטקסטים וגלא 61995
 סתברותה 51709
 יםתמאלגורי 61753

 אלגוריתמים 61753 2.5 - 1 2 מבוזרים יתמים אלגור 61996

 3.0 - - 3 זרבוסמינר בחישוב מ 61997
 תוכנה – יתטכנית יישומאנגלית  11069
 מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ 51702
 אלגוריתמים  61753

 3.0 - - 3 *תחומי-ביןפרויקט  251100
 שבבוא למדעי המחמ 61741
 מידעוא להנדסת מערכות מב 61830

 2.0 - - 2 *השלישימהנדסים למען הגיל  251965
 וא למדעי המחשבמב 61741
 מבוא להנדסת מערכות מידע 61830

      סי ויזמותסטודנטים יכולים לקחת רק אחד מתוך שני הקורסים של המרכז לחינוך הנדה ז באשכול*

 ת. בכוכבי המסומנים   



 

 313 ת מידעמערכו נדסתהב יתתכנה

 
 
 
 

 הול וני לו, תפעל תכןאשכו
 

 מס'
 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז מ ת ה ורסשם הק הקורס

  וןבארג תכנון ותפעול תהליך האספקה 51132 2.5 - 1 2 מלאי  מערכות  51106

 4.0 - 2 3 ערכות ייצור ניהול מ 51131
 מ2"א חדו 11006
 טים בחקב"ץמודלים דטרמיניס 51702
 ידע קה למערכות מטטיסטיס 51958

 3.0 2 - 2 ים בים ודרישות חומרן משאתכנו 51147
  בארגון תכנון ותפעול תהליך האספקה  51132
 ת תכנה דסהנמבוא ל 61750

 בארגון העול תהליך האספקתכנון ותפ 51132  3.0 2 - 2 וניות רגכות אומער ERPמבוא ל  51154

 ערכות מידע יקה למסטטיסט 51958 2.5 - 1 2 אמינות 51202

 סטטיסטיקה למערכות מידע  51958 4.0 1 1 3 טיסטיות סטאיכ לוניה 51213

 3.0 2 - 2 ניהולםקטים ותכנון פרוי 51430
  מודלים דטרמיניסטים בחקב"ץ 51702
 תברותהס 51709
 ת ומימוןות ניהוליחשבונא 51955

 
 3.0 2 - 2 פרתית ימולציה סס 51724

    קב"צחביים סטוכסטמודלים  51703
 א למדעי המחשב מבו 61741

 

 2.5 1 - 2 זציהטימימעבדה באופ 61984
 מ2חדו"א  11006
 מבוא למדעי המחשב  61741
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 ם מדופלמיםדסאיון בהנדסה להנאר ראשתו לימודי
 

לקבל הרגילה ויוכלו  את תכנית הלימודיםים ילמדו ללימוד ליםהמתקבהנדסאים מדופלמים 
 :ים להלןים מקורסים המפורטפטור

בנוסף עוד  הסטודנט חייב ללמוד) ( נ"ז 2.0x2לים )ים כלה קורסי לימודך שלושמתום שניי .1
 (.נ"ז 2קורס כללי אחד בהיקף של 

 .( נ"ז 1ורט )ספורס ק .2
 ( . נ"ז 1) 251961רס סימול קו הנדסיות"יסוד מיומנויות " קורס .3
 

 1דבתוכנית שאינם קורסי מבוא/ליבה/יסורסים טורים בקולבדיקת זכאות לפתישקל אפשרות 
 .של המחלקה וראהה אישור ועדתימים ובכפוף לתאים מלבוסיתחת הצגת ס

ס/ים המקביל/ים בלימודי ורת בקובתנאי מינימום של שעו ומעלה 80מותנית בציון הזכאות לפטור 
 .לפורט לעיכמבור כל אחד מהקורסים הנדסאים ע

 
 ם לקבלת פטור:התנאי

ליון ציונים גיותו ברש שלם, דהיינו שיים רק הנדסאי מדופטור מקורסל להגיש בקשה לפיכו .1
 מה. יפלוד מלווהנספח ו

חר לאלה ולאחר הודעת קבלה מהמכל ייל למזכירת המחלקה רקאת הבקשה יש לשלוח במ .2
 תשלום מקדמה במדור שכר לימוד. 

 .ומתן הפטור ותבדיקת הזכאאקדמי לקה ליועץ ירת המחלזכהבקשות יועברו ע"י מ .3
וע שבהחל מה ידעונים מתחנת המצייון גיל סושרו יש להדפיאות את הפטורים שאעל מנת לר .4

 לסמסטר. ראשוןה
 נ"ז. 80ה של פטור על תנאי עד לצבירהפטור הינו  .5
הפטור ת "ז הסטודנט יהיה רשאי להגיש בקשה למזכירת המחלקה להפיכנ 80ת לאחר צביר .6

 ור מלא. תנאי לפט על

  לפני יים קנת אמיר"ם שתתייעשה באמצעות בחיבאנגלית  הנדסאים לקורסיםסיווג
 מודים.הלינת תחילת ש

 

 ת הלימודיםלשינויים שיחולו בתוכני במתן הפטורים בכפוף  נוייםו שיכנית 
 

                                                
1

גבוהה כי  , הורתה המל"ג למוסדות להשכלה22.12.20מיום קבות החלטת המל"ג בע - ו לבשימ 
)על בסיס לימודים לא אקדמיים( עות יסוד/ליבה/מבואות ממקצו יםפטור נוככלל לא יינת

 . כנית האקדמיתובתהנלמדים 
 


