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מטרת התכנית להביא את הלומדים עם ידע רב יותר בנושאים בסיסיים  :   מטרת הקורס

ודים לתואר ראשון. לחזור על חלק מן החומר הבסיסי במתמטיקה של בית ספר הנדרשים בלימ
 תיכון. 

 יחידות בתיכון.  5  -ו 4,    3להשלים את הפערים בין החומר הנלמד לפי תכניות הלימוד של 

השתתפות חובה בהרצאות ותרגולים, עבודה עצמית לפי דרישות דרישות של הקורס : 

 המורים. 

מבדקים במערכת מודל, או שתי עבודות  להגשה,   2)או  חן במהלך הקורס יתקיים בו •

 (.  אינו מגן . הבוחן הינו בוחן תקף ) שציון הממוצע שלהם יחושב כציון הבוחן(

 ציון סופי של הקורס.המ 15% מהווה  ציון הבוחן      
לפי תקנון   לא בשל מניעה חמורה שייעדר מהבוחן סטודנט –אין מועד ב לבוחן 

" במקום ציון  0"  יקבל, (לפי תקנון האוניברסיטה )מסיבה שאינה מוצדקת האוניברסיטה
 הבוחן בשקלול הציון הסופי.

כפוף לתקנון האוניברסיטה ולאישור )סטודנט שייעדר מהבוחן בשל מניעה חמורה 
מהציון   100%הבוחן שלו יועבר לבחינה, ציון הבחינה עבורו יחושב כ  אחוז )המזכירות

 . הסופי

 קיים בחינה סופית . קורס תתבסיום ה     
 ציון סופי של הקורס. המ  85%הסופית של הקורס מהווה ציון הבחינה       
 . 56 –ציון עובר בקורס       
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