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 מחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי

 (821 סימן מחשב)

 

 מטרת הלימודים

במסגרת זו . בפיזורן במרחב וביחסי הגומלין שביניהן, מדע הגאוגרפיה עוסק במיקום תופעות פיזיות ואנושיות

זאת  .מיפוי וניתוח תופעות אלה בצורה שיטתית וניסיונית, מדידה, סיווג, תיאור, הגאוגרפיה עוסקת בזיהוי

 מטרת הלימודים הכללית היא. ג"הג ות המידעהאנושית וטכנולוגי, ג הפיסית"תוך שילוב ידע מתחומי הג

. ולפתח הבנה ויכולת ניתוח של תהליכים מרחביים, להקנות לתלמידים ידע בסיסי בגאוגרפיה על כל ענפיה

במטרה להגיע ( לימודים לתואר בוגר)התכנית מאפשרת התמקדות תחומית כבר במסגרת התואר הראשון 

 (.לימודים לתואר מוסמך)להתמחות נושאית ממוקדת במסגרת לימודי התואר השני 

 

 

 (ז"נק 82)חטיבה –הלימודים תכנית 

 

 'ג-'שנה א

 קורסי חובה

 הקורס' מס שם הקורס שעות שעות תרגול כ שעות"סה כ נקודות"סה סמסטר

מבוא למדעי כדור  4  4 4 'ב
 הארץ

821-8-8508 

 -מבוא לחברה 4  4 4 'ב
 סביבה ומרחב

821-8-8548 

מדעי מבוא ל 4  4 4 'א
 הסביבה

821-8-8058 

 821-8-8508 מבוא לעולם עירוני 4  4 4 'א

 821-8-8888 כלכלה לגאוגרפים 2  2 2 'א

סמסטר 
 אחרון לתואר

8  --- ---  ---  821-8-1248 סיור

 

 .ממקבץ הקורסים המוצעים במחלקהז "נק 9הם ' ג-'הנדרשים בשנים א קורסי בחירהכ "סה

 

 (741)תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים 

 

 :הערות
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יינתן רקע בסיסי . 'של שנה ב' פרסום הנושאים לעבודות הסמינר ובחירתם ייעשו בסוף סמסטר ב

ידי -במקרה של הנחייה עלגם )כדי שחלק מהעבודה יבוצע כבר בקיץ , לאיסוף החומר לכתיבת העבודה

רק לאחר קבלת אישור זה . השתתפות התלמיד בסמינר מחייבת את אישור המנחה(. מורה מן החוץ

יירשם התלמיד באינטרנט יש להגיש את עבודת הסמינר עד סוף השבוע הראשון שלאחר תום שנת 

עבודה שתוגש . (ראה הנחיות בסוף החוברת)בעותק דיגיטלי למזכירות המחלקה ולמרצה הלימודים 

 .והסטודנט יאלץ לחזור על הסמינר בשנה שלאחר מכן, לא תתקבלי המרצה "לאחר המועד שיקבע ע

 

  בחינות

 - ציון עובר בבחינת קורס חובה. בסיום כל קורס במחלקה לגיאוגרפיה קיימת מערכת בחינות שוטפת

במקרים מיוחדים . 00 –ר שני ציון עובר בקורס עם סימול תוא. בחירה/בקורס התמחות 00 -ו ומעלה 05

בחינת מועד . יתקיימו מיד עם סיום הקורס' ב-ו' בחינות מועד א. תינתן עבודת גמר במקום בחינה

בקשה למועד מיוחד תוגש לכל המאוחר שבועיים . מיוחד תינתן רק על פי המתחייב מתקנון הבחינות

 . לאחר תום מועד הבחינות

 

ציון המועד האחרון הוא הקובע . נאי הכרחי בכדי לגשת לבחינהסיום החובות הקשורות בקורס הוא ת

י "שקלול הציון הסופי בהתאם למטלות שנקבעו במהלך הקורס יקבע ע. ולא הציון הגבוה מבין השניים

לאחר שחזר על ( שני מועדים)סטודנט שנכשל בקורס בשני מועדים רשאי להיבחן שנית . כל מרצה בנפרד

 .ל חובותיוהקורס פעם נוספת ועמד בכ

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון


