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 ב'( השנ) ו"עייעוץ והרשמה סמסטר א' תש

 התוכנית להנדסת תוכנה

 
 הלימודים כמפורט בשנתון הפקולטה. בהמשך הינו בהתאם לתוכניות ותקנון כל האמור

 

 יקרים,סטודנטים 
 

 :ו"עהליך הרישום לקורסים לסמסטר א' תשתלהלן 

 בחירת תוכנית לימודים ורישום באינטרנט לקורסים.

 

 בחירת תוכנית לימודים ורישום באינטרנט לקורסים 

כפי שמוזכר בהנחיות הפקולטה, הרישום ייערך דרך האינטרנט למעט מקרים חריגים. אם 

לעשות זאת. יועצים יעמדו לרשותכם בזמנים המפורטים  ניםמוזמ כםנילגשת ליועץ ה כםברצונ

   מטה:

 
נט ולא על היועץ. כל בקשה חריגה יש להפנות האחריות על תוכנית הלימודים חלה על הסטוד

 דרך מזכירות הסטודנטים. )על גבי טופס( בכתב לאישור יו"ר ועדת הוראה מחלקתית

 בשום מצב אין לשלוח בקשות ישירות לאימייל של יו"ר ועדת הוראה.

 בלבד. 10-13ה בין השעות -שעות הקבלה במזכירות הינן ימים א

 לא יינתן מענה טלפוני.לידיעתכם, בשעות קבלת הקהל 

 

 'מערכת מומלצת שנה ב' סמסטר א

 
 נק"ז מעבדה תרגול שיעור קורס מס' קורס

 2.5 - 1 2 להנדסת תוכנה הסתברות 201-1-2381

 5.0 - 2 4 אוטומטים שפות פורמליות וחישוביות 202-1-2011

 5.0 0.5 1.5 4 תכנות מערכות 202-1-2031
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 ערכות מחשובמבנה מ

 בסיסי נתונים

3 

3 

1 

1 

- 3.5 

3.5 

 טלפון חדר שעה תאריך יועץ שנה

תלמידי מדעי המחשב שנים ב+ג 
 ותלמידי הנדסת תוכנה בשנה ב
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 מערכת זו מיועדת לתלמידים שסיימו את כל חובות לימודיהם לשנה א'.

תלמידים שלא סיימו את חובות שנה א' )תלמידי שנה א' ותיקים( ירשמו לקורסים לפי הנחיות 

 לתלמידי שנה א' ותיקים הנמצאות באתר המחלקה.

קב כשלון( על קורסים בסמס' א', חייב לקבל אישור מיו"ר ועדת הוראה תלמיד החוזר )ע

 לתוכנית הלימודים באותו סמסטר.

 

 

                                                           
 :ו"עלהלן הנחיות בסיסיות לרישום לקורסים בסמסטר א' תש

 ההשתתפות בקורסים מותנית במעבר של כל קורסי הקדם.  .א

שינויים, תלמידים שלא עמדו בתנאי הקדם ואין להם אישור בכתב התקופת תום אחר ל .ב

 מיו"ר ועדת הוראה להירשם לקורסי המשך, יוצאו מהקורסים ללא הודעה נוספת.

נק"ז. אין לחרוג ממערכת בהיקף  26-11על התלמיד להיות רשום לתוכנית לימודים בת  .ג

 מיו"ר ועדת הוראה. בכתבזה ללא אישור 

הם אכן רשומים לקורסים ולוודא ש תקופת השינויים תוםלפני סטודנטים לבדוק על ה .ד

, עליכם להוציא תדפיס סופיביצוע הרישום הבתום  .לפי תכנית הלימודים המומלצת

 ייעוץ ואישור לימודים המהווים אסמכתא לביצוע הרישום.

ועד חודש לידיעתכם, ביטול אקדמי של קורס ניתן לבצע החל מתום תקופת השינויים  .ה

לפני תום הסמסטר בלבד. בכל מקרה, ביטול אקדמי של קורס אינו פוטר את התלמיד 

 מתשלום על הקורס כולל קנס.

 

 

 אופן הרכבת תוכנית הלימודים

 

ניתן לבנות את מערכת השעות לפי התאמה אישית. כל תלמיד יבחר את הקבוצה המתאימה לו 

 בקיוסק המידע בלינק הבא: ל המחלקה המפורסמת בכל קורס במערכת השעות ש

http://bgu4u.bgu.ac.il/html/deptCourses/ 

בחר  אותההסטודנט לבחור בכל מקצוע באחת מקבוצות התרגול לפי קבוצת ההרצאה על 

ות התרגול הנלוות עליך להירשם לאחת מקבוצ 02לדוגמה: אם הינך בוחר בקבוצת הרצאה )

 (.  אחת משלושתן על בסיס מקום פנוי ביום ההרשמה 23או  21,22 - 02להרצאה 
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