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 ראשון בתואר הלימודים חובות סיום לקראת דגשים: הנדון

 

 :ראשון לתואר החובות השלמת את דוקלב הזמן זה , ללימודיכם האחרון לסמסטר הגעתם

 

 לסמסטר עד למדתם אותם במקצועות הציונים כל מעודכנים אם, באינטרנט הציונים בגיליון בדקו .1

 .זו בשנה להשלים עליכם אותם הקורסים מהם בדקו, כן כמו. הנוכחי

  .בהקדם זאת עשו אנא" ראשון לתואר דרישות השלמת בדיקת" טופס םהגשת טרם אם .2

 כאן לחץ הטופס למילוי

 ודאו, אחר במוסד או באוניברסיטה אחרת במחלקה שלמדתם לאחר ללימודים התקבלתם אם .3

 הנחשב ז"הנק כי לב לשים יש .הקודמים מלימודיכם לכם שהוכרו במקצועות פטור לכם שמופיע

 . הלימודים בתוכנית הנלמד הקורס פ"ע נקבע לתואר

 בקטגוריית ולהכיר ניתן לא, החובה בקורסי ז"נק עודף נוצר, הפטור קבלת ובעקבות במידה

 מקורסי להשלימו עליכם,  החובה בקורסי ז"נק חוסר ונוצר במידה, לחילופין. בחירה קורסי

 .הבחירה

 :אוניברסיטאיות חובות .4

 שמעודכן או, הקורס את שהשלמתם לוודא יש -"  ב מתקדמים" של ברמה אנגלית -

 .פטור

 ללא תואר לסגור ניתן לא. במקצוע" עובר"  ציון מדווח כי לוודא יש  -בספריה הדרכה -

 .זו חובה השלמת

 הציונים בגיליון ומוזן הקורס את שהשלמתם לוודא יש -  מינית הטרדה למניעת לומדה -

 .עובר ציון

 .חדשים לעולים חובה -  ישראל עם של והיסטוריה' ו ברמה עברית -

 .פטור בגינם שמדווח או אלו קורסים שהושלמו לוודא יש 

 את בנפרד פקולטה כל מול לבדוק יש - נוספת פקולטה עם בשילוב לימודים תכניות .5

 . התואר לסיום הנדרשות החובות

 בפקולטה הכלליים הקורסים במסגרת רמוכ לא" בתזמורת מינוי" הקורס כי לב שימו

 .והחברה הרוח למדעי
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 שבו השנתון פ"ע קטגוריה בכל הנדרשות הזכות נקודות את להשלים להקפיד שי .6

 . במחלקה לימודיכם את התחלתם

 התוכנית במסגרת למדתם אותם הקורסים שבכל בדקו אנא -" אשלים" תכנית תלמידי .7

 למזכירות גם שהועבר מחלקתית הוראה ועדת ר"ויו התוכנית מרכז של אישור התקבל

 .מועד מבעוד המחלקה

 

 .לתואר חובותיכם לסיום הנוגעת שאלה בכל המחלקה למזכירות לפנות מוזמנים אתם

 

 שנת לימודים מוצלחת,

 מזכירות הפקולטה למדעי הטבע
 


