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 ,לכולם שלום

 

 19-21.02.2017 בתאריכים יתקיים , תשע"ז 'ב לסמסטר לקורסים הרישום כי הפקולטה להודעת בהמשך

 לקורסים והרישום השעות מערכת בתכנון לכם לעזור מנת על הבהרות מספר להלן

 .ז"תשע 'ב לסמסטר

 

 ,מקרה בכל .בהמשך התואר בסגירת ובעיות הבנות אי למנוע כדי הסעיפים כל את היטב קראו אנא

 מתבקשים וכולכם הפקולטי באתר המופיעים הלימודים ונהלי השנתון את מחליפות לא אלו הבהרות

 .התואר במהלך וזכויותיכם חובותיכם את לדעת כדי בהם לעיין

 

 .המסלולים בכל השני התואר תלמידי לכל חובה קורס הינו 5906-2-372  מחקר שיטות הקורס .1

 .פנוי מקום בסיס על  ,האינטרנט רך, דהרגילה בצורה יתקיים לקורס הרישום

 (1מס'   קבוצה( ום ג'י של השיעור בקבוצת .) מצורף קובץ ראו ( קבוצות בשתי 'ב בסמסטר יינתן הקורס

 לקבוצת להירשם מתבקשים המהיר המסלול תלמידי .הסייבר לתלמידי ברישום עדיפות תינתן

 .כן גם 'ג יום של השיעור

 הראשונה השנה במהלך כבר אותו ללמוד יש ולכן התזה לכתיבת כהכנה חשוב קורס הוא הקורס

 .לתואר

 מספר( "מחלקתי סמינר" לקורס ,לימודיו במהלך סמסטר בכל להירשם השני התואר תלמיד על .2

 שמפורט כפי בחובותיו ולעמוד )סמסטר בכל המחלקתית השעות במערכת למופיע בהתאם הקורס

 .להנדסה הפקולטה להנחיות ובהתאם בשנתון

 

 יש .מיותרות ובעיות עיכוב גורם והדבר התזה הנחיית לקורסי להירשם לשכוח נוטים סטודנטים .3

 .בנושא שנתוןה הנחיות אחר ולמלא לעקוב

 

 : הם  'ב בסמסטר שיינתנו עסקית בינה מגמת במסלול הגרעין קורסי .4

  372-2-5412נושאים מתקדמים במערכות המלצה 

  372-2-5312כריית טקסט וכריית תוכן 

  372-2-5214יישום אלגוריתמים לומדים 

 ואת גרעין וקורסי בחירה קורסי להשלים עליכם .לבנייתכם נתונה והמערכת מומלצת מערכת אינה זו

 .בשנתון המופיע פי על מחקר שיטות החובה קורס
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 ,מומלצת מערכת גם כמו ,נוספות והנחיות פרטים יקבלו המקוון המרחב באבטחת התואר תלמידי .5

 מרדכי.-תמר כהן  ,התוכנית מרכזתמ"מ 

 .לשימושכם .הרישום מועד לקראת המחלקה לאתר יועלו 'ב בסמסטר הקורסים של סילבוסים .6

 

 - עליכם  )כאחד ומתוכנה מידע ממערכותז )"תשע בשנת לימודיהם שהחלו המהיר המסלול תלמידי .7

 (373-1-5002מית"ר ) למסלול 1 תזה קטפרוי" לקורס הראשון התואר של 'ד משנה כחלק להירשם

 .המחלקות של הרגיל מסכם יקטפרו לסמינר ולא

 

 להירשם רשאי לא (372-1-4205)"המלצה מערכות" הקורס את שלו הראשון התואר במהלך שלמד מי .8

 372-2-5412לקורס "נושאים מתקדמים במערכות המלצה 

 

 שלהם המסלול עבור מוכרים בחירה קורסי אילו בשנתון ולוודא לקרוא מומלץ הסטודנטים לכל .9

 .המנחה עם להתייעץ ניתן ,המחקר לתחומי בהתאם ,אלו קורסים בחירת לשם .בהתאם ולהירשם

 .המחלקה באתר תפורסם אשר מתוכננת שעות מערכת מצורפת

 ."למחלקה שעות מערכת"ב תמיד נמצאת ביותר המעודכנת המערכת

 

 דוחות והגשת מחקר הצעת הגשת ,מנחה קביעת כגון האקדמיות בחובות לעמוד לדאוג תלמיד כל על .10

 באופן חוסמת המערכת ,לידיעתכם .מועד מבעוד רלוונטיות הארכות לקבל לחילופין או ,התקדמות

 .כלשהן מלגות מתן מאפשרת לא וכן האקדמיות חובותיו את מילא שלא למי רישום אוטומטי

 

 ,שני מתואר לקורסים רישום לפני ההשלמה קורסי את להשלים יש ,בהשלמות שנמצאים לסטודנטים .11

 לפנות נא חריגה בקשה בכל .ההשלמה בקורסי בהצלחה תלויה המניין מן לתואר שהקבלה משום

 .הפקולטה באתר  "סטודנט בקשת" דרך הוראה לוועדת

 

 ,בהצלחה

 פוזיס ד"ר רמי

 שני לתואר הוראה ועדת ר"יו


