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 המחלקה ללימודי מידע – תואר ראשון – חהנחיות לתקופת הרישום תשע"

 

 

 ברוכים הבאים והשבים לסטודנטים החדשים והוותיקים של המחלקה ללימודי מידע.

  .     ומהנה עם הרבה הצלחה הפורייברצוננו לאחל לכם שנת לימודים 

 

 

  03-5318351בטלפון:  ללימודי מידע,  בכל שאלה ניתן לפנות למחלקה

 information-science.dept@biu.ac.ilאו במייל: 

 

 בכל שאלה הקשורה לתמיכה טכנית או לנושא שכר לימוד יש לפנות למוקד שמ"ע 

  03-5317000* /  9392בטלפון : 

 

 :חשהתקבלו לשנה"ל תשע" מורחבדי תואר ראשון תלמי

 

 תמחויות המחלקה ללימודי מידע: מידענות בלימודי מידע מורחב לומדים הסטודנטים את ה

 טכנולוגיות אינטרנט. ו

 ם הנדרשיםקורסיהללמוד לאורך כל התואר אך ורק את בחירת ההתמחות תחייב את הסטודנט 

 הקורסים בתחומים שלעיל באתר המחלקה.מומלץ לעבור על רשימת . במסלול שנבחר

 

 

 :חשהתקבלו לשנה"ל תשע"מובנה/לא מובנה דו ראשי תלמידי תואר ראשון 

 

: מידענות או של המחלקה ללימודי מידע מבין שתי ההתמחויות לבחור אחתסטודנטים על ה

  טכנולוגיות אינטרנט.

 הקורסים הנדרשיםק את ללמוד לאורך כל התואר אך ורבחירת ההתמחות תחייב את הסטודנט 

 מומלץ לעבור על רשימת הקורסים בתחומים שלעיל באתר המחלקה.. במסלול שנבחר

נוסף באחת מהמחלקות השונות  מובנה/לא מובנהלתשומת לבכם עליכם ללמוד תואר דו ראשי 

 באוניברסיטה .

 

 :ראשון התואר המצ"ב תוכנית הלימודים לתלמידי 

http://is.biu.ac.il/node/2585 
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במערכת ללא ציון יום ושעה הנם קורסים מתוקשבים  קורסים המופיעים: קורסים מתוקשבים

 המנוהלים דרך האינטרנט. 

 

במידע לכלל לגבי מכלול הדרישות לסיום התואר  האוניברסיטההנחיות עליכם לקרוא בעיון את 

 http://stuad.biu.ac.il/priel_hanhayot :הסטודנטים

 

, אנגלית כשפה קורסים כלליים,  יסוד ביהדות יקורסות הנוספים לתואר: חובל םעליכם להירש

 . זרה והבעה בעברית 

 הם בהרשם לקורסים במחלקה הנוספת יעל תלמידי תואר ראשון דו ראשי מובנה/לא מובנה לה

 לומדים.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בהצלחה

 :לתשומת לבכם

 

. פרטים באתר 'סטאזשעות  100ב ב לקה ללימודי מידע מחויסטודנט של המח .1

 http://is.biu.ac.il/students/staj/infoהמחלקה: 

ט לסיים את טכנולוגיות אינטרנלימודי מידע מורחב / על הסטודנטים הלומדים בתחום  .2
 :הקורסים

 . לפחות 70בממוצע של  35-865ו  35-603 

ללמוד את טכנולוגיות אינטרנט  לימודי מידע מורחב / סטודנטים הלומדים בתחוםעל ה .3
כל קורסי החובה של שנה א' בשנה א' היות ומספר קורסי החובה של שנה ב' מתבססים 

 על קורסים אלו. 
 

 

http://is.biu.ac.il/students/staj/info

