
  

 ההנדסה למדעי פקולטהה

 

 תלמידי התכנית להנדסת תוכנה

 ,לפקולטה למדעי ההנדסה שלום רב וברוכים הבאים

להלן דגשים עיקריים וחשובים שיעזרו לכם לצלוח בבטחה את המשך לימודיכם בפקולטה 

 למדעי ההנדסה.

 

 נהלים

 אתר הפקולטה למדעי ההנדסהנהלי הפקולטה מפורסמים ב. 

  כאןתוכלו למצוא נהלי לימוד לתואר ראשון 

 תוכנהתכנית להנדסת שנתון ה 

 הפרק הכללי של השנתונים 

 בנהלים מפורטים חובותיכם וזכויותיכם.

כמו כן, באתר המזכירות האקדמית מפורסמים התנאים לקבלת פרס כניסה ופרסי הצטיינות 

 וכן נוהל הבחינות.

 

 קורסי חובות אוניברסיטאיים

כל תלמיד חייב להשתתף בהדרכה בספריה בסמסטר הראשון של השנה  - בספריההדרכה 

הראשונה ללימודיו. ההדרכה בספריה אינה מקנה נקודות צבירה, אך סטודנט שלא יסיים 

 חובה זו יהיה מעוכב רישום.

כל תלמיד חייב לעבור את  - הלומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית

 הלומדה במועד, ימנע צפייה בציונים והפקת אישורים.הלומדה. אי ביצוע 

בהתאם לנוהלי האוניברסיטה  כל תלמיד חייב להשלים את הקורס  - אנגלית מתקדמים ב'

. תלמיד אשר לא )כולל סמסטר קיץ( עד סוף שנה ב' של לימודיו"אנגלית מתקדמים ב'" 

 יעמוד בדרישה זו יופסקו לימודיו.

 

http://www.eng.bgu.ac.il/
http://www.eng.bgu.ac.il/
http://in.bgu.ac.il/engn/Documents/YearBooks/2018/ProceduresBSc-2018.pdf
http://in.bgu.ac.il/engn/Documents/YearBooks/2018/ProceduresBSc-2018.pdf
http://in.bgu.ac.il/engn/Documents/YearBooks/2018/373-2018.pdf
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shnaton.aspx


 דרכי תקשורת

פניות ובקשות יש לשלוח באמצעות בקשת סטודנט במערכת הטפסים  - סטודנטבקשות 

לסטודנטים<מידע  www.eng.bgu.ac.ilבאתר הפקולטה למדעי ההנדסה: 

 (.BGUאקדמי<מערכת הטפסים. תשובות לפניות אלו תשלחנה במייל )לכתובת של 

באחת מהדרכים  'ד-שנים ג' ,רכזת לענייני סטודנטים, זוהר סופןאל  מו כן, ניתן לפנותכ

 הבאות:

 avitanz@bgu.ac.il 

 08-6477228  

 הפקולטה  בבניין 10:30-12:30ד' בין השעות -בשעות קבלת קהל בימים א' הגעה

 קומה א'. (56) למדעי ההנדסה

 

 ועדת הוראה

מדיניות התכנית אינה מתירה רישום לקורסים שהינם חופפים ולכן  - קורסיםחפיפת 

מערכת הרישום לקורסים לא תאפשר לכם להירשם לשיעורים ותרגולים חופפים. במקרים 

 חריגים בלבד, ניתן להגיש בקשת סטודנט לרישום עם חפיפה.

סטודנט יהיה רשאי להירשם לקורס רק במידה ועמד בהשלמת דרישות  - דרישות קדם

הקדם. רק במקרים חריגים יהיה ניתן להגיש בקשת סטודנט לועדת הוראה לרישום ללא 

 קדם .

 

 קורסי בחירה

  נק"ז לפחות(,  110קורסי בחירה מיועדים לסטודנטים משנה ד' בלבד )צבירת

 וי.הרישום לקורסים אלו הוא על בסיס מקום פנ

  נק"ז קורסי בחירה של מערכות מידע  12על פי תכנית הלימודים יש להשלים סה"כ

 נק"ז קורסי בחירה של מדמ"ח. 8-ו

  במהלך התואר תלמיד רשאי ללמוד קורס אחד בלבד מתוך רשימת קורסי הבחירה

( במסגרת קורסי הבחירה 681-שהמחלקה לניהול מציעה לנו )קורסים שמתחילים ב

 מידע. לא ניתן לסגור את התואר עם יותר מקורס אחד של ניהול.של מערכות 

            

 ,בהצלחה

 הפקולטה למדעי ההנדסה
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