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 התכניתור תיא
ומי הפעילות של תחל ככמעט ב דרשהנ ינושאפת, יצירתי הנדסת תוכנה היא מקצוע דינמי, חדשני

לצורך הגובר  יםנולוגיים מתקדמים המותאמפתרונות טכק פהתחום מס החיים המודרניים.
גדלה הממוחשבות במציאות בה מורכבות המערכות תוכנה בתעשיית המוצלחים בפתרונות תוכנה 

 ירות.מהב והדרישות משתנות

י המחשב וכן ידע וגי במדעלי וטכנוורטתיא יע כללמקנה רקה בהנדסת תוכנלימודים התכנית 
מוצלח של ים של הנדסת תוכנה ואופן השימוש בהם לצורך פיתוח והתנסות עם שיטות וכל

ומדעי המחשב, אלגוריתמי כללי במתמטיקה, פיזיקה -רקע מדעי תכולל כניתוהת מערכות תוכנה.
 גמר. יקטפרוו ווניםתחומים מגי בחירה בבהנדסה ובטכנולוגיה, קורסקורסי בסיס 

נים לתעשייה עתירת הידע ולענף וממילהנדסת תכנה היא להכשיר מהנדסים  כניתותה רתטמ
בעלי  ויכולת ניתוח מערכתיאנליטית  חשיבהעלי וכן להכשיר בוגרים בובעולם  בישראל קההייט

ן רבים כגו ומים מגווניםמורכבות בתח תוכנה ותמערכ ולתפעל, לעצב, להקים יכולת לתכנן
מאפשרת כמו כן  .ודועת מערכות רפואיות, תעופה, אנרגיה, ות בנקאיוכורת, מערקשת תוכמער
כנית הוא ומשך הלימודים בת מאיים גבוהים.לתארים אקד כנית לבוגריה המשך לימודיםוהת

 כוללת שלושה שלבים: והיא  ארבע שנים

לימודי : סיםדנה למההנחוצ מיתוהאלגורית תשתית המדעיתביסוס ה בהוא של שוןהשלב הרא 
 .מדעי המחשבומתמטיקה, פיזיקה, בה ביל

ע בסיסי במגוון כולל את מקצועות ההנדסה והטכנולוגיה: הסטודנט רוכש יד יהשלב השנ 
 ח מערכות תכנה.ות וגישות הנדסיות לפיתוטכנולוגי

 מדעים,ם שונים בתחומים של: יושאמעמיק הסטודנט את הידע בנ בשלב השלישי 
  ומבצעהנדסת תוכנה, סמינרים ומעבדות  שורת,ת תקורשתות ואותוד ביע ים,יתמאלגור

 שנתי.  מסכםפרויקט 

 :הערות

סים תקף מתייחס לרישום חוזר לקורבנוהל האקדמי ה 4.8סעיף  - רישום חוזר לקורסים .1
 רס חובה שלוון( לקשלכירישום חוזר )שלא עקב  למעטגם במחלקה להנדסת תוכנה 

בקורסי  עובר בקורס.  בלת ציוןקם אחרי טריסמס 3עד  ראשר יתאפשהתוכנית, 
 שך כל התואר.לשפר ציון במ ניתן , חדו"א, משוואות דיפרנציאליות, מתמטיקה: אלגברה

 
 :מידע לתוכנית הלימודים בהנדסת מערכותתוכנה בהנדסת כנית הלימודים מתומעבר  .2

ת נדסלה תיתוכנהמ מידע כותמערנדסת בההלימודים תוכנית לש לעבור סטודנט המבק
תטפל  המחלקה ,בקשתו אושרהאם  .יגיש בקשה בכתב לראש המחלקה ,תוכנה

י הוא עומד בתנאים דנט לוודא כועל הסטה קשטרם הגשת הב . בפרוצדורה המנהלית
 הבאים: 

 סמסטרים 2רק אחרי  - מערכות מידע לתוכנית להנדסת הגשת בקשה למעבר  א.
 רים טסמס 2 נ"ז לאחר 32צבירת של מינימום  ב.
 י תקין מדקמצב א ג.
 ומעלה 80ממוצע  ד.

 
       2, הסטודנטים מחויבים ללמוד תשפ"בהחל משנת הלימודים  - ליתקורסים בשפה האנג .3

 יהיה קורס תוכן. לפחות כאשר אחד מהם , קורסים בשפה האנגלית
 

 יתכנו שינויים בתכנית הלימודים, ט.ל.ח
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 ב"פתש –תוכנה  תכנית לימודים

 2020ה רפורמ
 

 1נ"ז בלימודים כלליים,  6מהן  נקודות זכות, 160ואר על הסטודנט לצבור לפחות תכאות לזך ורלצ
בנוסף יש לקחת  .ונהאשרה בשנה ללמוד חובהש" הנדסיות ודיסמיומנויות "קורס העבור  נ"ז

 נ"ז.  1.0קורס בספורט במהלך הלימודים בהיקף של 
, 2018ח וקהילתית התשע"ית ת חברתוילפעב םיטנסטודבהתאם לחוק עידוד מעורבות  – שימו לב
 קורס במקום/או שירות מילואים בגין פעילות חברתית וז נ" 2ים להמיר לאפשר לסטודנטהוחלט 

. )יש לבדוק זכאות באתר המכללה, נהלי דקנאט ב"נוהל מעורבות יתס בחירה מחלקוראו ק כללי
כי לא  הפעילות, ילתפני תחל דא,לוו טנסטודסטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית"(. באחריות ה

  .ייםים הכלליים וקורסי הבחירה המחלקתהשלים עדיין את מכסת הקורס
 
 

 אות מקרא לקיצורים שבטבל
קו נקודות זכות,  - נ"זפרויקט,  – פשעות מעבדה,  - מרגול, תשעות  - תאה, הרצעות ש - ה

 קורס צמוד - תחתי
 

 1סמסטר 
מס' 

 רותדם והעקאי נת ז"נ מ ת ה שם הקורס הקורס

 85-99באנגלית  יכומטריציון פס -     - 4 - 1אנגלית בסיסי 11063

 100-119לית רי באנגפסיכומט וןצי - - 4 - 1מתקדמים א' אנגלית 11064

  - - 2 4  2מבוא לפיזיקה אקדמית 11179

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

  1.0 - 2 - דסיות נד היסו תוינווממי 251961

  5.0 - 2 4 מ1חדו"א  11004

  4.0 - 2 3 מח 1אלגברה  11102

  2.5 - 1 2 כות ספרתיותמער 61740

  4.0 2 2 2 המחשב  עילמד מבוא 61741

  2.0 - - 2 1קורס כללי  

  1.0 - - - ספורט  

 סה"כ
קה )ללא אנגלית, מבוא לפיזי

 ואוריינות(
13 9 2 19.5  

 
וא בפסיכומטרי. קורסים אלה ניתנים ת קורסי המבוא באנגלית בהתאם לציון בפרק המבשרד את שרוללמבה וח .1

 תשלום נוסף.ב
הנדסה -ומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קדם 75ציון וקיבל  דומח"ל ליי 5מת יקה ברמי שלמד פיזניתן פטור ל .2

 במכללה.
ן פסיכומטרי והם בוגרי בחורים ממטשפ מי וא ,בריתטרי לא בעים מבחן פסיכומסטודנטים המבצע .3

 סף  ן יע"ל.עברית, יידרשו לעבור מבחת ההוראה בו אינה )תיכון ומעלה( ששפד לימודים בישראל מוס
יתקבל בבחינה,  119 – 90לפחות בבחינת יע"ל. מי שיקבל ציון  90ציון  אודים הללימו הההרשמ

סמסטר הראשון ללימודיו בהיקף בבעברית  נותרייוא סקור יידרש לעבור. הסטודנט איללימודים על תנ
 בסמסטר העוקיהיה זכאי להירשם אליו שנית ב, בקורס בסמסטר הראשוןשל ט שיכסטודנש"ש.  3של 

 )בשנתון 1אה פרק ר םינוספ )לפרטיםבלבד 
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 2סמסטר 

 מס'
 וקורסים צמודיםקדם  קורסי נ"ז מ ת ה שם הקורס סורקה

 5.0 - 2 4 מ2א "ודח 11006
 מ1חדו"א  11004
 מח 1אלגברה  11102

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

 מתקדמים א'אנגלית  11064

  מח 1אלגברה  11102 4.0 - 2 3 1 להנדסת תוכנה םימבנים אלגברי 61738

  3.0  - 2 2 1מתמטיקה דיסקרטית  61743

  מבוא למדעי המחשב  61741 3.0 2 - 2  תומערכוא לתכנות במ 61745

 מבוא למדעי המחשב  61741 4.0 - 2 3 כנה מבוא להנדסת תו 61750

  21.2 2 12 14  "כהס

 במבחן אמי"ר 234 ומעלה או ציון של 134יר"ם ציון מחן אבפסיכומטרי / מבי שהוציא למ נתןיי 11060לית גנאמ *  פטור

 

 

 3סמסטר 
 'מס

 הקורס
 וקורסים צמודיםקדם קורסי  נ"ז מ ת ה שם הקורס

ואות טורים, התמרות ומשו 11129
 דיפרנציאליות 

 מ 2חדו"א  11006 4.0 - 2 3
 1 תוכנה תסנדלגבריים להמבנים א 61738

 
 

  1מתמטיקה דיסקרטית  61743 4.0 - 2 3  לאלגוריתמיםים ומבוא מבני נתונ 61739
 כנות מערכות מבוא לת 61745

 
 4.0 - 2 3 ובחשת המויסוד 61774 

 מערכות ספרתיות  61740
 תוכנה להנדסת מבוא 61750

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

 3.0 - 2 2  2 להנדסת תוכנה  םרייבמבנים אלג 61911
 1מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה  61738
 1קה דיסקרטית מתמטי 61743

 מבוא להנדסת תוכנה  61750 3.0 - - 3 תוכנה  רכותת מערטקטוכיאר 61912 

  21.2 - 12 16  סה"כ
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 4ר טסמס
 מס'

 הקורס
 דיםם צמורסיווקקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס

  ומבוא לאלגוריתמיםמבני נתונים  61739 3.5 - 1 3 מים עצה נות מונחכת 61751
    מבוא להנדסת תוכנה 61750

 3.5 2 1 2 לה פעה תורכמע 61752
 מבוא לתכנות מערכות  61745
   שובחיסודות המ 61774

 5.0 - 2 4 אלגוריתמים  61753

  מ2חדו"א  11006
  1 הם להנדסת תוכנימבנים אלגברי  61738
 ומבוא לאלגוריתמיםמבני נתונים   61739
 להנדסת תוכנה  הלוגיק 61778

 
  לאלגוריתמיםוא במוונים ני נתבמ 61739 4.0 - 2 3 נתונים מ מסדי  מערכות 61755

 3.0 - - 3 הניהול פרויקטי תוכנ 61762
 מבוא להנדסת תוכנה  61750
 ת מערכות תוכנה ארכיטקטור 61912

  2.0 - - 2 2י ללקורס כ           

  21.2 2 6 17  סה"כ

 
 

  5סמסטר 
 מס'

 הקורס
 םוקורסים צמודיקורסי קדם  נ"ז פ מ ת ה שם הקורס

 – מיתושיית יטכנ ליתאנג 11069
 תכנה 

 ים ב' מאנגלית מתקד 11060 1.0 - - 2 -

61756 
וח תשיטות הנדסיות לפי

 מערכות תכנה 
2 3 - 3 5.0 

 עצמים  מונחה תותכנ 61751
 ונים מנתסדי מות כמער 61755
 מבוא לבדיקות תכנה  61757
 תוכנהניהול פרויקטי  61762
 ממשק אדם מחשב  61769
            

 2.0 - 2 - 1 *כנהת תוקילבד מבוא 61757

    תוח יפשיטות הנדסיות ל 61756
 כנהות תמערכ           
 כנהפרויקטי תו ניהול 61762
 מחשב ם דאשק ממ 61769

 
  אלגוריתמים 61753 5.0 - - 2 4 וביות שיחים וטמואוט 61759

 4.0 - - 2 3 הסתברות להנדסת תכנה 61760

 מ 2חדו"א  11006
 א   ובמים וני נתונמב 61739
 לאלגוריתמים           
    להנדסת  גברייםלמבנים א 61911
  2 תוכנה           

 
 

 2.0 - - - 2 *ממשק אדם מחשב 61769

  וח יתת לפוישיטות הנדס 61756
 ה תכנמערכות            

  תכנה תומבוא לבדיק 61757
 קטי תוכנה ניהול פרוי 61762

  19.2 3 2 9 12  סה"כ

  61769 "ממשק אדם מחשב"והקורס  61757 "וא לבדיקות תכנהבמ"לקחת את הקורס בה וח הבסמסטר ז*
 . 61756 סקור סימול"  תכנה תוכלפיתוח מער סיותשיטות הנדלקורס "  בצמוד
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 6סמסטר 
 מס'

 הקורס
 סים צמודיםרוקוקורסי קדם  נ"ז מ ת ה שם הקורס

 דמית קה אקמבוא לפיזי 11179 3.5 1 2 2 מכניקה להנדסת תוכנה 11158

 ם  אלגוריתמי 61753 4.0 - 2 3 תונים ומערכות לומדותכריית נ 61761
 סת תכנה הסתברות להנד 61760

 מטים וחישוביותוטוא 61759 2.5 - 1 2 מפילציה ותורת הק 61763 

  לפיתוח מערכות תוכנה שיטות הנדסיות 61756  3.0 - 2 2 מחשוב ענןמבוא ל 61773

  אלגוריתמים 61753 2.5 - 1 2 בוא לבינה מלאכותית מ 61775
 

 מערכות הפעלה 61752 4.0 - 2 3 דם מתק WEBטכנולוגיות  61977
  וכנהתכות תוח מערלפי דסיותת הנשיטו 61756

       2.0  - - 2 3כללי  קורס  

  21.5 1 12 16  סה"כ

 

 

 7 סמסטר
 מס'

 הקורס
 ם צמודיםוקורסיקדם  סיקור נ"ז מ ת ה שם הקורס

 3.5 1 - 3 ות מחשבים רשת 61765
 נחה עצמים תכנות מו 61751
  אלגוריתמים  61753

 4.0 - 2 3 קריפטולוגיהאבטחת מידע ו 61767
  םוריתמיגאל 61753
 2נה ת תוכאלגבריים להנדסנים מב 61911

 

 4.0 - - -  שלב א'מסכם ויקט פר 61998

   כנהת -ית ישומטכנית י אנגלית 11069
 יותת דיפרנציאלוווארים, התמרות ומשטו 11129
 מכניקה להנדסת תוכנה  11158
 דסיות לפיתוח מערכות תכנהות הנטשי 61756
 חישוביותאוטומטים ו 61759
 תנתונים ומערכות לומדו כריית 61761
  קדםמת WEBטכנולוגיות  61977

      רסי בחירהקו  

  11.5 1 2 6 )ללא קורסי בחירה( ה"כס

 

 

 8סמסטר 
 מס'

 רסהקו
 ודיםוקורסים צמדם סי קקור נ"ז מ ת ה שם הקורס

 שלב א' מסכם פרויקט 61998 4.0 - - -  שלב ב' מסכם  פרויקט 61999
      ירהורסי בחק 

  4.2    ()ללא קורסי בחירה  כ"סה
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 קורסי בחירה
 

נקודות זכות  160.0למת שלהש  רויקף הדורסי בחירה בהיש לבחור ק לקורסי החובה,בנוסף 

ת זכות להשלמת קודונ ובמידה וחסרות אחד מכל אשכולקחת קורס ל כל סטודנט חייב. לפחות

 ולות. האשכד מת קורס נוסף מאחש לקח"ז ינ 160.0

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

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

 ם. לקורסי

 

 דעים מל אשכו
 מס'

 וקורסים צמודים דםק קורסי נ"ז מ ת ה ורסשם הק קורס

 כניקה להנדסת תוכנה מ 11158 3.5 1 2 2 הטיות להנדסת תכננחשמל ומג 11159
 דסת תכנה  הנל חשמל ומגנטיות 11159 3.0 - - 3    פיזיקה מודרנית 11198

41942 
קה מולקולרית וגנטי א לביולוגיהבומ

 תכנה  להנדסת
  אלגוריתמים 61753 3.0 - - 3

 3.0 - - 3 תורת המשחקים 61957
 מח 1אלגברה  11102
 1טית מתמטיקה דיסקר 61743
 להנדסת תכנה  הסתברות 61760

 3.0 - - 3 ת המידע תור  61958
 ציאליותרניפ, התמרות ומשוואות דוריםט 11129
  2תוכנה סת דהנם אלגבריים לנימב 61911

 1תוכנה  ם להנדסתייאלגברמבנים  61738 3.0 - - 3 ם קוונטים מחשבי 61989

 3.0 - - 3 תכנות מדעי  61991
 אלגוריתמים  61753
 דסת תכנה להנ הסתברות 61760

 לגוריתמים א 61753 3.0 - - 3 ולמידה  חישהל מבוא   61992

 3.0 - - 3 ית תמריגולם האשחקימה רתתו  61993
 אלגוריתמים  61753
 כנה ת תסתברות להנדסה 61760

 

 רת תקשו תות ורשתותכול עיבוד אואש
 מס'

 ודיםוקורסים צמקורסי קדם  זנ" מ ת ה סרקוה שם רסקו

 יאליות ם, התמרות ומשוואות דיפרנצוריט 11129 3.0 2 - 2 תמונה ספרתי יבוד ע 61971
 דיפרנציאליות  ותהתמרות ומשווא טורים, DSP 2 1 - 2.5 11129י  תפרות  סאותוד עיב 61972
 ים מחשב תותרש 61765 2.5 - 1 2 חשבים ת ורשתות מקשורת אלחוטית 61973
  יסודות המחשוב  61774 3.5 - 1 3 פרתיות  בדיקת מערכות ס 61974

 2.5 - 1 2 סת נתונים דחי 61975
  1 תוכנה סתהנדל םימבנים אלגברי 61738
  ומבוא לאלגוריתמיםתונים מבני נ 61739

 לגוריתמים א 61753 2.5 - 1 2 ת גיה חישובילוביו 61976

 2.5 - 1 2 ונהית מכיארר בוע וקהלמידה עמ 61994
 ה עצמים תכנות מונח 61751
 רכות לומדות עכריית נתונים ומ 61761
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  יםאשכול אלגוריתמ
 מס'

 ים צמודיםרסוקו םקורסי קד נ"ז מ ת ה שם הקורס קורס

 מח 1אלגברה  11102 3.0 2 - 2 ממוחשבתגרפיקה  61764
  מבוא לתכנות מערכות 61745

 אלגוריתמים  61753 2.5 - 1 2 ה חישובית ומסחר אלגוריתמיכלכל 61913 
 סת תוכנה להנדהסתברות  61760

 3.0 - 2 2 וב מקבילי ומבוזר חיש 61956
  מערכות הפעלה 61752
 ציה ילקומפהתורת  61763
 ארכיטקטורת מערכות תוכנה  61912

 
 3.0 - - 3 אנליזה נומרית 61959

 ות פרנציאלית ומשוואות דיטורים התמרו 11129
 מחשב מבוא למדעי ה 61741

   מ2חדו"א  11006 2.5 - 1 2 ה  ציימיזוא לאופטמב 61960
 מבוא למדעי המחשב  61741

 ת  ומערכות לומדוים ונת נתיכרי 61761 2.5 - 1 2 אחזור מידע 61961

 2.5 - 1 2 ישובית ומידול חגיאומטריה   61962
 מ2"א חדו 11006
  1ים להנדסת תוכנה ימבנים אלגבר 61738
   תשבגרפיקה ממוח 61764

 2.5 - 1 2 ל המידעיה שזציואליזו 61964
 כות רמע נותלתכ אובמ 61745
 ת מונחה עצמים תכנו 61751

 אלגוריתמים  61753 2.5 - 1 2  ותהרשת ח של נתונייתונ 61965

 2.5 - 1 2 גוריתמים לטקסטים ורצפיםלא 61995
 מים אלגורית 61753
 רות סתבה 61760

  תמיםאלגורי 61753 2.5 - 1 2 ם מבוזריאלגוריתמים  61996

 

 

 

 שפה האנגלית(ה יינתנו בול זכבאש םיסהקור )כל נריםל סמיאשכו
 מס'

 וקורסים צמודיםקדם י רסקו נ"ז מ ת ה ורסשם הק קורס

 3.0 - - 3 מדות  לומינר מערכות ס 61966
 תכנה -ית אנגלית טכנית יישומ 11069
 ת  ת לומדוומערכוית נתונים כרי 61761

 3.0 - - 3  ראיים אק מיםיתלגורבאסמינר  61967
 תכנה -ת שומיית יינטכגלית אנ 11069
 אלגוריתמים  61753
  הנדסת תכנות לההסתבר 61760

 3.0 - - 3 יםמים מתקדסמינר באלגוריתמ 61968
 תכנה -ת אנגלית טכנית יישומי 11069
 גוריתמים אל 61753

 3.0 - - 3 תכנה נר באימות סמי 61969
 תכנה -ת ומישיית יכנגלית טאנ 11069
 ת שוביום וחיטיטומאו 61759
  לוגיקה 61778

 3.0 - - 3 ם  סמינר באוטומטי 61970
 תכנה -ישומית י תיכנטאנגלית  11069
 אוטומטים וחישוביות  61759

 3.0 - - 3 רבחישוב מבוז סמינר 61997
 תוכנה  –יישומית ת טכנית אנגלי 11069
 ת ומטים וחישוביוטוא 61759
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  כול הנדסת תכנהאש

 מס'
 רסים צמודיםקווקדם  ירסקו נ"ז מ ת ה הקורסשם  קורס

 2.5 - 1 2  מבוזרים יםמסדי נתונ 61834
 אלגוריתמים  61753
  מערכות תוכנה  שיטות הנדסיות לפיתוח 61756

 3.0 - 2 2 בלוקצ'ין ומטבעות קריפטו 61914
 כנות מונחה עצמים ת 61751
 מערכות מסדי נתונם מ 61755

 ביות וחישו וטומטיםא 61759 3.0 - - 3   תכנה וחומרה  אימות 61978

 2.5 - 1 2   שפות תכנות  61980
  םמבוא לאלגוריתמיו תוניםנ ניבמ 61739
 ם עצמי התכנות מונח 61751

 וא להנדסת תכנה מב 61750 2.5 - 1 2 ת רישוסת דהנד 61981
 לה ת הפעכומער 61752 3.0 2 - 2 מחשוב זמן אמת  61955

  3.0 - - 3 *תחומי-ןיקט ביפרו 251100
  2.0 - - 2 *יל השלישיען הגמהנדסים למ  251965

    באשכול זה  ויזמות. ילחינוך הנדס רכזהמנים בכוכבית הינם באחריות אקדמית של וממסהורסים הק *
  .את שניהם לאאך  בכוכבית המסומניםמשני הקורסים אחד קחת ל תןנילקורסי התוכנה נוסף ב   

 

 

    אשכול מעבדות
 מס'

 קורסים צמודיםוקדם קורסי  נ"ז מ ת ה רסקום הש הקורס

 מדות כריית נתונים ומערכות לו 61761 3.0 2 - 2  תצרוימוקה מידה על 61954

 2.5 1 - 2  ות  יוגאקולרכות דה במידול מעמעב 61982
 מח 2ו"א חד  11006
   1ה ם להנדסת תוכניגברימבנים אל  61738

 2.5 1 - 2  וגני  מקבילי והטר תבתכנו מעבדה 61983
 נחה עצמיםות מותכנ  61751
 ה מערכות הפעל  61752

 מ 2"א חדו  11006 2.5 1 - 2 יה  מעבדה באופטימיזצ 61984

 2.5 1 - 2    אידורנדשומים באדה בפיתוח יימעב 61985
 ה עצמיםת מונחתכנו  61751
 להמערכות הפע  61752

   הוא להנדסת תכנמב  61750 2.5 1 - 2    רוני טבסחר אלקה מעבד 61986

 2.5 1 - 2 נים תונ מעבדה בכריית 61987
  וא לאלגוריתמיםומבבני נתונים מ 61739
  תכנה הנדסתרות לסתבה  61760

 2.5 1 - 2 בתכנה  יותנבת דה בעיצובמעב 61988
 הנדסת תכנה למבוא   61750
 עצמים ות מונחה תכנ  61751

61990  
 וחת צד לקוגיות תכנלוונמעבדה בטכ

 שרת ו
2 - 1 2.5 

 דסת תכנה בוא להנמ  61750
 ים מעצ הנחמו תכנות  61751
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 להנדסאים מדופלמים ון בהנדסהאר ראשלימודי תו
 

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

בנוסף עוד  הסטודנט חייב ללמוד) ( נ"ז 2.0x2ים כללים )מודליה קורסי ך שלושמתו םשניי .1
 (.נ"ז 2לי אחד בהיקף של ס כלרקו

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

 1בה/יסודבתוכנית שאינם קורסי מבוא/לירסים טורים בקולבדיקת זכאות לפתישקל אפשרות 
 .של המחלקה וראהה אישור ועדתימים ובכפוף לים מתאלבוסיסתחת הצגת 

ס/ים המקביל/ים בלימודי ת בקורשעו ומעלה ובתנאי מינימום של 80מותנית בציון ר לפטו הזכאות
 .לפורט לעיכמחד מהקורסים בור כל אהנדסאים ע

 
 ם לקבלת פטור:התנאי
ליון ותו גיברש שילם, דהיינו שי מדופים רק הנדסאטור מקורסל להגיש בקשה לפיכו .1

 מה. יפלוד מלווהנספח ציונים ו
לה המכלייל למזכירת המחלקה רק לאחר הודעת קבלה מבמלוח שאת הבקשה יש ל .2

 חר תשלום מקדמה במדור שכר לימוד. ולא
 .ומתן הפטור ותבדיקת הזכאאקדמי לקה ליועץ ירת המחלזכיועברו ע"י מהבקשות  .3
החל  ידעונים מתחנת המיון ציגיל סיושרו יש להדפרים שאאות את הפטועל מנת לר .4

 לסמסטר. ראשוןוע השבמה
 נ"ז. 80פטור על תנאי עד לצבירה של ו הינ רהפטו .5
ת המחלקה להפיכ"ז הסטודנט יהיה רשאי להגיש בקשה למזכירת נ 80ת צבירלאחר  .6

 ור מלא. תנאי לפט הפטור על

  לפני ם ייקנת אמיר"ם שתתבחי ייעשה באמצעותבאנגלית  הנדסאים לקורסיםסיווג
 מודים.הלינת תחילת ש

 

 לשינויים שיחולו בתוכנית הלימודים כפוףבבמתן הפטורים   נוייםו שיכנית 
 
 

                                                
1

גבוהה כי  "ג למוסדות להשכלה, הורתה המל22.12.20מיום בעקבות החלטת המל"ג  - ו לבשימ 
 ם(לימודים לא אקדמיי )על בסיסעות יסוד/ליבה/מבואות ממקצו יםפטור נוככלל לא יינת
 . כנית האקדמיתוהנלמדים בת

 


