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 ' שבט, תשע"זט

 2017פברואר,  5

 שלום לכולם,

 

לקראת הרישום לקורסים, נבקש להוסיף מספר דגשים חשובים כדי למנוע אי הבנות ואי נעימויות 

כדי  אתר הפקולטהU2Tהפקולטה המפורסמים בתקנות אין הכתוב פה מחליף עיון בשנתון ו. בהמשך התואר

 .לוודא מילוי חובותיכם וזכויותיכם כסטודנטים במחלקה

 חפיפת קורסים

 .חופפיםלים ותרגכולל להירשם לקורסים חופפים, אין 

 קורסי חובה אוניברסיטאיים

 והנהלים החוק להכרת לומדה) ו "360-1-0011הקורסים "הכרת הספרייה" (כל מי שטרם השלים את 

 רשם ולהשלים את החובות.י), מתבקש לה900-5-5001" (מינית הטרדה למניעת

 קורסי אנגלית

תוצאו להפסקת  ,לפי הכללים ,אחרתחלה חובה להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה ב' ללימודיכם 

 הקורסים באנגלית בהתאם.לימודים. אנא תכננו את 

 

 קורסי בחירה

הקורסים מיועדים לתלמידי שנה ד' ובחלקם  .פנוי בלבדמקום בסיס הרישום לקורסי בחירה הוא על 

 להזכירכם,". מערכת שעות למחלקה2Tב"האוניברסיטה פתוחים לתלמידי שנה ג', בהתאם למפורסם באתר 

ללמוד חמישה קורסי בחירה ומשום תשע"ג ואילך, נדרשים  הלימודים תשנסטודנטים שהחלו לימודיהם ב

 שנה ג'. סמסטר ב'כך מומלץ לנצל את האפשרות לקחת קורס בחירה כבר ב

 קורסי בחירה מהמחלקה לניהול

 לניהול שהמחלקה הבחירה קורסי מתוךבמהלך התואר  בלבד אחד בחירה קורס לקחת מותר סטודנט לכל

 .יותר מקורס אחד של ניהול עם התואר את לסגור ניתן לא). 681 ב שמתחילים קורסים( לנו מציעה

 קורסי בחירה למגמות

שהמגמה תהיה ללמוד בהתאם לתנאי המגמה המופיעים בשנתון כדי חייב מי שרשום למגמה מסוימת 

 בתוקף.

 

 

 

 

http://in.bgu.ac.il/engn/Pages/YearBook.aspx
http://in.bgu.ac.il/engn/Pages/YearBook.aspx
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/deptCourses/
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/deptCourses/
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 תואר שניקורסי בחירה מ

בהתאם מגמות, , רובם לתלמידי ההשני פתוחים למספר מוגבל של תלמידי תואר ראשוןקורסי התואר 

כחלק מנק"ז קורסי הבחירה של תלמידי שנה ד'. בקורסי התואר למפורסם ב"מערכת שעות למחלקה", 

 . פקולטהבאתר ה2T נוהלאנא עיינו בעל התלמידים נהלי תואר שני,  יםהשני חל

ב' לתלמידי תואר ראשון, אנא עיינו להלן תקציר החובות של קורסי התואר השני הניתנים בסמסטר 

 כדי למנוע אי נעימויות בתקופת הבחינות:בהם 

 בחינהמס' מועדי  מרצה שם הקורס מס' קורס
 בקורס מסכמת

 ללא בחינה קלךד"ר מאיר  איתור תקלות במערכת 372-2-5202

 ללא בחינה ד"ר רוני שטרן שיתוף פעולה בין מכונות 372-2-5212

372-2-5905 
שיטות מתקדמות בכריית 

 נתונים
פרופ' מרק 

 לסט
 מועד א' בלבד

372-2-5421 
מאלגוריתם למציאות: 

התקפות על מימושים של 

 מערכות מאובטחות
 ללא בחינה ד"ר יוסי אורן

205-2-9141 
חישוביות שאלות 

 בביולוגיה ללא ביולוגים
 ללא בחינה ד"ר טל שי

 

 56ציון מעבר עבור תלמידי תואר ראשון בקורסים הבחירה הנ"ל הינו 

בנוסף על הנאמר בטבלה,  בכל אחד מהקורסים, בחנים גם ייתכנו. בלבד מסכמת בחינה על מדובר*

 .לסילבוס בכפוף

 שימו לב:

  לא רשאי ללמוד את הקורס "יזמות וחדשנות  372-1-4501טכנולוגית" מי שלמד את הקורס "יזמות

 372-1-4113בעידן הדיגיטלי" 

  נושאים  " לא רשאי להירשם לקורס )372-1-4205( "מערכות המלצה"מי שלמד בעבר את הקורס

של אינפורמציה והערכת  ) ולקורס "ויזואליזציה372-2-5412( מתקדמים במערכות המלצה"

 )372-1-4107" (מנשקים

http://in.bgu.ac.il/engn/Pages/YearBook2016.aspx
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 ) התואר שני) להירשם לקורסים תחת 372.2על תלמידי מית"ר הנרשמים לקורסים מתואר שני 

 ולא תחת התואר הראשון.
 

 

 

 סילבוסים

 . לשימושכם.לקראת הרישום לקורסים ועלו לאתריהסילבוסים של קורסי הבחירה וקורסי התואר השני 

למרצה שמורה הזכות לשנות במידת הצורך את הסילבוס במהלך תקופת השינויים.  -להזכירכם

  .של הקורסיםלהתעדכן בסילבוס ובדרישות המעודכנות באחריותכם 

 

 ,בהצלחה

 מזכירות המחלקה להנדסת מערכות מידע


