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 ט"ז אלול תשפ"ב

 2022ספטמבר  12

 

 שנה ב' לתלמידי גפ"' תשאהנחיות לייעוץ סמסטר 

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

 סטודנטים יקרים,

 להלן תהליך הרישום לקורסים לסמסטר א' תשפ"ג:

מקוונת ותתבצע כפי שמפורט מטה בתאריכים ההרשמה בפועל לקורסים הינה 
לפי חלונות הזמן האישיים. לאחר מכן ניתן יהיה  02.10.22, 21.09.22, 19.09.22

לבצע רישום/שינוי רישום/ביטול במהלך תקופת השינויים. תקופת השינויים 
 .06.11.2022 -23.10.2022מתקיימת בשבועיים הראשונים של הסמסטר 

 (2022וקטובר שנה ב', )שנת חוזה א
 

 מס' קורס קורס שיעור תרגול נק"ז

 201-1-2371 2חדו"א א 4 2 5.0

 202-1-2031 תכנות מערכות 4 2 5.0

 202-1-2041 תכנון אלגוריתמים 4 2 5.0

 372-1-3305 בסיסי נתונים 3 1 3.5

מבנה מערכות  3 1 3.5
 מחשוב

372-1-2501 

 XXXX-153-1 אנגלית)לפי רמה( 4 - 2.0

 .'חובות לימודיהם לשנה אמערכת זו מיועדת לתלמידים שסיימו את כל 

תלמידים שלא סיימו את חובות שנה א' )תלמידי שנה א' ותיקים( ירשמו 
 .לקורסים בהתאם לקורסי הקדם

 להלן הנחיות בסיסיות לרישום לקורסים בסמסטר א' תשפ"ג:

ולוודא את   לפני תום תקופת השינויים א. על אחריות הסטודנטים לבדוק
עליכם להוציא  ,הרישום הסופי לקורסים. בתום ביצועהרשמתם או אי הרשמתם 

תדפיס ייעוץ ואישור לימודים המהווים אסמכתא לביצוע הרישום. בנוסף מומלץ 
  .להפיק גם את לוח הבחינות

ניתן לבצע החל מתום תקופת השינויים  ביטול אקדמי של קורס ,לידיעתכם ב.
אינו  קדמי של קורסועד חודש לפני תום הסמסטר בלבד. בכל מקרה ביטול א

  .מתשלום על הקורס כולל קנס את התלמיד פוטר



בכל קורסי המחלקה ישנה חובת מעבר בבחינה על מנת שישוקללו כל מטלות  .ג
  .הקורס. אלא אם כן צוין אחרת בסילבוס

  .נק"ז 26-11על התלמיד להיות רשום לתוכנית לימודים בת  .ד

ניתן לפנות   -באתר הנדסת תוכנה  מערכת פניות למזכירות סטודנטים .ה
במערכת בכל נושא כגון: פניות ליו"ר ועדת הוראה, מועדים מיוחדים, ביטול 

  .אקדמי וכ"ו

על התלמידים לעיין בשנתון כדי להכיר את הכללים והנהלים. ניתן לראות את  .ו
 תון באתר הנדסת תוכנה.השנ

 


