
  גוריון בנגב- אוניברסיטת בן

   84105, באר שבע 653ת.ד. 

 
BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV 
P.O.Box 653, BEER-SHEVA 84105, ISRAEL  

  מרק לסט פרופ'
  יו"ר ועדת הוראה פקולטית לתלמידי תואר ראשון

  הפקולטה למדעי ההנדסה

 

Prof. Mark Last 
Head of the Undergraduate Teaching Committee 
Faculty of Engineering Sciences 
E-Mail: mlast@bgu.ac.il 
URL: http://www.bgu.ac.il/~mlast/  

  

  

29.5.14  

 

   ןאל: תלמידי שנה ד' תואר ראשו

 ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי ההנדסה  פרופ' מרק לסט, מאת: 

   

 ,   םתלמידי שנה ד' שלו

   

   בהנדסה ןתואר ראשו םסיו:  ןהנדו

   

מציע זאת אני  . למרותפרויקט גמר מחקרי או הנדסיו םמבחניביצוע עבודות, ב םעסוקי םאלה את םבימי
 , המפורטות את ההנחיות לסגירת תואר ןלקרוא בעיועל מנת להקדיש מספר דקות בשלב זה  לכם כבר
שאר שנה אלץ להיאת התואר השנה לא י םשכל מי שיכול יסיי ,על מנת לוודא כבר עתה . זאת בחוזר זה

בחוזר  ןלעיי ץמומל . חובה, או אי השלמה של חובה אחרתקורס חוסר בוסר תשומת לב לנוספת עקב ח
 ולקראת סגירת התואר.   םשוב לאחר קבלת כל הציוני

   
   סגירת תוארא. 

התיק יועבר לבדיקה,  לתואר יש לבקש סגירת התיק. ןהאחרו ןקבלת הציו םע .1

  םכחודשיי ךהטיפול בסגירת תואר אור ךאישור זכאות לתואר. מש םבעקבותיה יונפק עבורכ

את הבקשה יש להגיש נובמבר.  ףהוא סו לסגירת תוארלבקשה  ןהמועד האחרו ן, לכםימי

 .מיד עם דיווח הציונים הסופיים כולם במערכת הטפסים באתר הפקולטה בטופס סגירת תואר

http://www.eng.bgu.ac.il/forms/login.php     

, ולא ניתן יהיה לטפל בבקשותיכם לאחר בפקולטה םחדלו להיות תלמידיסגירת התיק, ת לאחר .2

 םכי הסתיימו כל התהליכיהיטב הקפידו לבדוק  ם,תבקשו לסגור את תיקכ םבטר ן. לכמכן

על  םאו לערעור םהתקבלו תשובות לבקשות סטודנט שהגשת המחייבים טיפול נוסף: לדוגמא,

  .ם, וכדומהעודפימקצועות  כי דאגתם להגדיר ,םשקבלת םציוני

  או באישור הזכאות לתואר. םהציוני ןלאחר סגירת התיק לא ייעשה כל שינוי בגיליו

, חובות לספרייה וחובות למחלקה. םלהסדיר חובות כספיי םמתבקשי ם, אתםלימודיכ םסיו םע .3

 . םלא תוכלו לקבל אישור זכאות לתואר, כל עוד לא הסדרת חובותיכ

של  םנובמבר, לא ייכללו ברשימות הבוגרי ףלאחר סו םאשר יבקשו לסגור את תיק םתלמידי .4

 המחזור הנוכחי.  

   

   תואר םחובות לסיו ב.

 םשל המחלקה והמגמה במלואה, לפי השנה בה התקבלת םאת תכנית הלימודי םלהשלי םעליכ .1

 מפורש.  ןבאופ בכתבאושר אחרת  ם) אלא אם(שנת החוזה שלכ םללימודי
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שהדבר אושר  וודאו, ם שלכםמקצוע, שנדרש בתכנית הלימודי םמקצוע אחר במקו םלמדת םא .2

 את התואר.  ם, לא תוכלו לסייףמקצוע מחלי םלא למדת ם. אבכתב ע"י ועדת ההוראה

במחלקה אחרת או במוסד אחר,  םקוד םלאחר שלמדת ,םבמחלקתכ םללימודי םבמידה והתקבלת .3

ם, או שהוחלט בעת הקבלה ללימודי םלהשלי םשנדרשתכל המקצועות את  םוודאו שהשלמת

אישור בכתב חייב להימצא  -) 600(קוד בקורס פטור   םדווח לכו לפטור אתכם מחובה מסוימת

 . םבתיקכ

(קוד זה " פטור" במקצוע ם ", או כי דווח לכ2 םאנגלית ברמת  "מתקדמי םלוודא שלמדת םעליכ .4

 השלמת אותו במסגרת אחרת.  ם), א600

 םלאוניברסיטה, עליכ םשקדמו לקבלתכ םבטווח חמש השני ץועלית לאר םחדשי םעולי םתא םא .5

 את התואר.   םלימודי עברית ברמה ו' על מנת לסיי םלהשלי

   

    גמר פרויקט .ג

את הפרויקט  להגיש םספטמבר. עליכ ףלהגיע לפקולטה עד סו םהגמר חייבי פרויקטציוני  .1

 מועד זה.  עד ל םבמועד שנקבע במחלקה במטרה  לאפשר העברת הציוני למנחים

לימוד  שכר םולשלבשנה העוקבת  לפרויקטשוב  םלהירש ם,יחייב אתכ הפרויקטאיחור בהגשת  .2

אלא ישמש  ף,נוס םומתשלו םמרישו םאישור מהמנחה לא יפטור אתכ ).400(מעבר ל % ףנוס

  לכן הקפידו להגישו במועד.באיחור.  הפרויקטכאישור אקדמי בלבד להגשת 

 ןלעיכוב בהגשת הפרויקט, ואשר אינ ם, שעשויות לגרוהפרויקטביצוע ך חלו תקלות במהל םא .3

לכם ישתדלו לסייע  םבפקולטה. ש םלמזכירות הסטודנטי בכתבמיד  ך, הודיעו על כםתלויות בכ

 םעבור הרישו םתשלואת הך לחסום, וכמובן , שנקבע לכםלפתור את הבעיה ולעמוד בלוח הזמני

 .  הפקולטה לא תטפל  בפניות שיוגשו בדיעבד. ףהנוס

לאחר  הפרויקט את ציוןלשנות   ן, ולא ניתםזמניי םציוני םלא קיימילנהלי הפקולטה  םבהתא .4

הגשת טיוטה להערות לפני הגשת  ים עלהמנח םע םתאמת םאן הועבר לפקולטה. לכזה  ןשציו

הסופית. זכרו  הרסיימסר לפקולטה רק לאחר הגשת הג ןשהציו, וודאו ןהנוסח הסופי המתוק

הסופית, שתאושר על ידי המחלקה , הוא המועד הקובע של  העל הגרס ןשמועד העברת הציו

 הפרויקט.   ןהגשת ציו

   

   םמקצועות עודפי .ד

   מקצועות רשות .1

להחליט מראש על מקצועות בחירה שיוכרו כמקצועות "רשות." מקצועות  םיכולת םלימודיכ ךבמש

   םהציוני ןבגיליו םמופיעי םה ך, אםהשוני םלא שוקללו בממוצעי םחלק מהתואר, ה םאלה אינ
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 כולל םעודפי ם. קורסיםמתקדמי ם. קורס רשות הוא תנאי להכרה במקצוע זה בלימודי לתאריםשלכ

 לאשר מקצועות רשות בדיעבד.   ןניתלא קבלת גמול השתלמות.  ךקורסי רשות מוכרי לצור

   
 םעודפימקצועות  .2

במספר  ם, שלמדתםאו לימודי כלליי ם, תוכלו להגדיר מקצועות בחירה רגיליםקבלת כל הציוני םע

 ך, אוהשנתי".  מקצועות אלו שוקללו בממוצעי הסמסטריאלי םגדול מהנדרש, כמקצועות "עודפי

 .   בממוצע המצטבר לתוארלא ישוקללו 

קה בהתייחס לממוצע במחל ם: הצטיינות בתואר נקבעת על פי אחוז מכלל הבוגריםלתשומת לבכ
 ם עודפים(להבדיל מקורסי רשות). קורסילהכיר בציונים של קורסים עודפים  המצטבר בלבד.

קודות לבקש פטור וזיכוי בנ ןבפקולטה נית םמתקדמי םבלימודי לגמול השתלמות.  םמוכרי
וכלו להגדיר מקצועות לא תקבל הכרה בציון עבור קורסים אלה. ניתן ללא  ך, אםעודפי םמקורסי
לסגירת  םמעבירי םשאת םבדקו היטב את הטפסי ןעל סגירת התואר. לכ םלאחר שהודעת םעודפי
 תואר.

   

 הצטיינות בתואר .ה

ההצטיינות,  םבאישורי הזכאות לא תירש ןיחסי לשאר בוגרי המחזור .לכ ןהצטיינות בתואר מוגדרת באופ
לרכזת  ןבאמצעות דוא"ל או בטלפו םרק בתעודת הבוגר.  בשאלות נוספות תוכלו לפנות ג תצויןוהיא 

  .כםשל םהסטודנטי

  

 םמתקדמי םאת האפשרויות ללימודי ןלבחו םשבכ םלמצטייניברצוני לנצל הזדמנות זו להציע 
   ךהדר ךהצלחה בשנת הלימודי האחרונה ובהמש םלכבאוניברסיטה ובפקולטה בפרט ולאחל לכו

   

   

    

 בברכה,  

  פרופ' מרק לסט
  ועדת ההוראה הפקולטיתיו"ר 

  
  העתקים:

  דיקן הפקולטה
  יו"רים מחלקתיים
  רמ"ן הפקולטה

  ע"ר לרמ"ן הפקולטה
 םרכזות לענייני סטודנטי


