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הנחיות לייעוץ סמסטר ב' תשע"ט לתלמידים חדשים (שנה א')
כל האמור בהמשך הינו בהתאם לתוכניות ותקנון הלימודים כמפורט בשנתון הפקולטה.
סטודנט/יתיקר/ה, 
תהליךהרישוםלקורסיםשלסמסטרב'מורכבמשנישלבים :
א .הרכבתמערכתשעות.
ב .רישום לקורסים .ההרשמה בפועל לקורסים הינה מקוונת תתבצע כפי שמפורט מטה בין
התאריכים17.2.2019-21.2.2019לפיחלונותהזמןהאישיים .

להלן הנחיות בסיסיות לרישום לקורסים בסמסטר ב' תשע"ט:
א .ההשתתפותבקורסיםמותניתבמעברשלכלקורסיהקדם.
כלסטודנטאשרלאניגשאולאעברמועדא'בקורסמסויםמתבקשלהירשםלפניתום
תקופתהשינוייםלקורסהחוזרבאותומקצוע(אםקורסחוזרכזהניתןבסמסטרב').
שימולבכיללארישוםכזה,היהוהסטודנטנכשלבסופושלדברבקורסהקדם,לא
יתאפשררישוםלקורסהחוזרלאחרתקופתהשינויים.היהוהסטודנטעברבסופושל
דבראתקורסהקדם(במועדב'),עליו לבטל את רישומו לקורס החוזר עד תום תקופת
השינויים ולהירשם לקורס ההמשך.

ב .סטודנטיםשנרשמולקורסיםללאתנאיהקדםהמתאימים (גםאםהמערכתאפשרהלהם)
ואיןלהםאישורבכתבמיו"רועדתהוראהיוצאו מהקורסים ללא הודעה נוספת וללא החזר
כספי.
ג .שימולב,סטודנטשנכשלבמקצועחובה חייב להירשםמחדשלמקצועבסמסטרהקרובבו
ניתןהקורס.

ד .מערכת שעות -לא ניתן להירשם לקורסים אם קיימת חפיפה בשעות ההרצאה או התרגול.
עליכםלבנותמערכתשעותללאחפיפותולהירשםבהתאם!


ה .על אחריות הסטודנטים לבדוק לפני תום תקופת השינויים  ולוודא את הרשמתם או אי
הרשמתם לקורסים .בתום ביצוע הרישום הסופי ,עליכם להוציא תדפיס ייעוץ ואישור
לימודיםהמהוויםאסמכתאלביצועהרישום.


ו .לידיעתכם,ביטול אקדמי של קורס ניתןלבצעהחלמתוםתקופתהשינוייםועדחודשלפני
תוםהסמסטרבלבד.בכלמקרהביטולאקדמישלקורסאינו פוטראתהתלמידמתשלום על
הקורס כולל קנס.
ז .סטודנטים בשנה א' אינם רשאים לקחת מקצועות שלא בתוכנית המומלצת לשנה א' ללא
אישורבכתבשליו"רועדתהוראהשלהמחלקהלמדעיהמחשב.


להלןמערכתהלימודים.מערכתהלימודיםדורשת,לפיהערכתנו 40-30 ,שעותעבודהשבועיותבבית
ומולהמחשב,בנוסףלהרצאותולתרגולים .
*תלמידיםהלומדיםתאריםכפוליםמתבקשיםלבדוקאתתוכניתהלימודיםשלהםלכלסמסטר
בשנתוןהמתאיםבאתרהפקולטהלמדעיהטבע.
מערכת מלאה ,מגמת מדעי המחשב חד מחלקתי (שנת חוזה אוקטובר )2019
שיעור

תרגול

נק"ז

מס' קורס

קורס

153-1-xxxx

אנגלית(בהתאםלרמה)

4

-

2.0

201-1-2371
202-1-1061
201-1-7021
202-1-1031

חדו"א2לתלמידימדמ"חותוכנה
מבניםבדידיםוקומבינטוריקה
אלגברה2
מבנינתונים

4
4
4
4

2
2
2
2

5.0
5.0
5.0
5.0

מערכת מלאה ,מגמת מדעי המחשב עם התמחות בביואינפורמטיקה (שנת חוזה אוקטובר )2019
מס' קורס
153-1-xxxx
201-1-2371
202-1-1061
201-1-9531
202-1-1031
202-1-8641

קורס

שיעור

תרגול

נק"ז

4

-

2.0

4
4
4
4
 1

2
2
1
2
 -

5.0
5.0
4.5
5.0
 1.0

אנגלית(בהתאםלרמה)
חדו"א2לתלמידימדמ"חותוכנה
מבניםבדידיםוקומבינטוריקה
אלגברהלינאריתלהנדסה
מבנינתונים
 מבואלביואינפורמטיקהא' 

מערכת מלאה ,מדעי המחשב ראשי (שנת חוזה אוקטובר )2019
שיעור

תרגול

נק"ז

מס' קורס

קורס

153-1-xxxx

אנגלית(בהתאםלרמה)

4

-

2.0

201-1-2371
202-1-1061
202-1-1031
201-1-7021

חדו"א2לתלמידימדמ"חותוכנה
מבניםבדידיםוקומבינטוריקה
מבנינתונים
אלגברה2

4
4
4
4

2
2
2
2

5.0
5.0
5.0
5.0

מערכת מלאה ,מדעי המחשב חטיבה (שנת חוזה אוקטובר )2019
מס' קורס
202-1-1061
202-1-1031

קורס
מבניםבדידיםוקומבינטוריקה
מבנינתונים

שיעור

תרגול

נק"ז

4
4

2
2

5.0
5.0

מערכת מלאה ,חטיבה במדעי המחשב (כאשר הראשי במדעי החיים) (שנת חוזה אוקטובר )2019

נק"ז
תרגול
שיעור
קורס
מס' קורס
5.0
2
4
מבניםבדידיםוקומבינטוריקה
202-1-1061


במקרים חריגים בלבד ניתן לפנות ליועצים לפי הטבלה מטה:
יועץ

שעה

חדר

מגמה/התמחות

תאריך

פרופ'דניברנד 


מדעיהמחשב 

 10.02.2019


11.02.2019

פרופ'מיכל-זיו
יוקלסון

ביואינפורמטיקה

10.02.2019

ביןהשעות
 12:00-14:00
37/213

ביןהשעות
13:00-15:00
ביןהשעות

10:00-12:00
37/116
בתיאום
מראשבמייל 


פרופ'רונןברפמן 

מצטיינים

פרופ'מיכאלאלחדד

תאריםמשולבים

טלפון

6461605

6428042

14.02.2019

ביןהשעות
10:30-12:30

37/209

6428041

 14.02.2019

ביןהשעות
14:00-15:30

37/107

6477874


בכל נושא או שאלה ניתן לפנות לרכזות לענייני סטודנטים:
גב' זהבה קובני ,גב' יאנה פנחס ,גב' בת אל גולדשטיין.
שעות הקבלה מתקיימות בימים א-ד בין השעות  10:00-13:00בתיאום מראש.
אין להגיע ללא תיאום פגישה .ניתן לתאם פגישה בקישור הבא .
מס' טלפון במזכירות , 08-6479430לתשומת ליבכם בזמן קבלת קהל אין מענה טלפוני.
לתשומת לבכם:


עלהתלמידלהיותרשוםלתוכניתלימודיםבת26-11נק"ז.איןלחרוגממערכתבהיקףזה
ללאאישורבכתבמיו"רועדתהוראה.



עלהתלמידיםלעייןבשנתוןבאתרהפקולטהלמדעיהטבעכדילהכיראתהכלליםוהנהלים.
ניתןלהגיעלשנתוןדרךהקישורהבא.



מערכת פניות למזכירות סטודנטים בקישור הבא . אל המערכת ניתן לפנות בכל
נושאכגון:פניותליו"רועדתהוראה,מועדיםמיוחדים,ביטולאקדמיוכ"ו.

