
 מדעי המחשב המחלקה ל מועדים מיוחדים תש"פ סמסטר א'

 .בסמוך לבחינה מיקום הבחינות, יש להתעדכן בקיוסק מידעבו ם לתשומת ליבכם: יתכנו שינויים בתאריכי

 .התאריך הקובע הוא התאריך המופיע בלוח הבחינות האישי

 אנא קראו את ההנחיות המפורטות בתחתית הטבלה.

 מועד ג'תאריך  שם מס' קורס

 16.4 מערכות ספרתיות 36113131

 15.3 גיאומטריה חישובית 20225121

 15.3 מבוא ללמידה וניתוח 20224831

 13.3 ותורת הקבוצות לוגיקה 20110201

 24.4 ביוכימיה א 20519171

 22.3 אנליזה נומרית 20213011

 15.3 1אלגברה  20117011

 19.3 תכנון אלגוריתמים 20212041

 19.3 בינה מלאכותית 20225171

 27.3 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה 20226221

 JAVA 22.3מבוא לתכנות ב 20219031

 15.3 אלגברה ליניארית להנדסה 20119531

 3.4 אלגברה ליניארית להנדסת חשמל 20119511

 20.3 מערכות בסיס נתונים 20215061

 29.3 אלגוריתמי אופטימיזציה 20218611

 29.3 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל 20119671

 29.3 נושאים בתכנות פונק' 20216191

 03.04 מבוא לאימות תכנה 20213061

20415081 

 **5.5 אנליטיתכימיה 

 3.4 כימיה כללית

 27.3 1חדווא א 20112361

 17.3 יסודות הגנטיקה 20511611

 29.3 תכנות מערכות 20212031

 16.4 עקרונות הקומפילציה 20213021

 22.3 מבוא למדמ"ח 20211011

 27.3 מגן לחלבון 20513491

 2.4 מבוא לתכנות עם פייתון 20219041

 19.4 הסתברות לחשמל 20119831

 2.4 הסתברות למדמח 20112391

 19.3 התא 20519811

 2.4 הסתברות לתכנה 20112381



 19.4 כלכלה ללא כלכלנים 14210111

 26.3 חדווא וקטורי לחשמל 20119631

 22.3 אנליזת פורייה 20110041

 26.4 לתלמידי פיסיקה 1פיסיקה  20311281

 24.4 לחשמל 1פיסיקה  20311371

 3.4 א 3פיסיקה  20312391

 26.4 סוגיות בסביבה וקיימות 20511052

 22.3** יסודות הנדסת תכנה 20213051

 ג' במידת הצורך:בקורסים הבאים יתואמו מועדי 

  מערכות הפעלה להנדסה 20213071

  קריפטוגרפיה  20225871

  קריפטוגרפיה שימושית 20225821

  בניית תכניות עם הוכחה 20215941

  מבוא לראיה חישובית 20225641

  ספנרים גיאומטרים 20224821

  אבטחת מערכות ממוחשבות 20224041

  אלגוריתמים למחרוזות 20225061

  נושאים בעיבוד שפה 20225381

  מבוא לפירוק והרכבת תכניות 20215881

  IOTמבוא ל 20224731

  2אלגוריתמים  20225831

  מערכות אחסון מידע 20215751

  עיבוד תמונות ספרתי 20226291

  גרפיקה של המחשב 20215011

  מעבדה בתכנות מערכות 20212081

  מבוא למחשבים 36113201
 **טרם התקבל אישור מרצה

 

נשלחו ע"י מערכת חדשה , הנחיות מפורטות והסברים  יוגשו בקשות למועדי ג'ה מסמסטר זההחל 

 אליכם למייל. אנא קראו בעיון.

 .לא יטופלושישלחו למייל למועדי ג' בקשות 

 מכן ולאחר*בקשה למועד ג' בגין חפיפה בין בחינות: יש לגשת לבחינה אחת מבין בחינות חופפות 

קורס חובה קודם לקורס בחירה, קורס משנה קודמת  -)בחפיפה ספח נבחןלהגיש בקשה בצירוף 

 קודם לקורס משנה נוכחית, קורס חוזר קודם לכל קורס אחר(.

ימים לפחות לפני  5* אי הגעה לבחינה במועד מיוחד ואי הודעה על ביטול הרשמה לבחינה עד 

 ש"ח.  200ל מיוחד בגובה מועד הבחינה, תגרום לחיובך בדמי טיפו

למערכת או  שם מלא, ת.ז ופרטי הקורסבציון  batelgo@bgu.ac.il ביטולים ניתן לשלוח לכתובת 

 הפניות.

 *לתשומת ליבכם התאריכים עשויים להשתנות, אנא עקבו אחר הודעות ושיבוץ בלוח בחינות אישי.

 

 ! בהצלחה
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