
  
  ,  סטודנט יקר

  
  לשורותינו.ף , הסטודנט החדש, המצטרךברכה מיוחדת ל ברכות לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה.

  
  לקראת עריכת מערכת השעות להלן מס' הנחיות: 

  
הקורסים  ך  עלי לכל  לומדכנית  ובת  מוצעיםאשר  להירשם  הנך  בו  התואר    במלואם  לשנתון  את  לסיים  מנת  ע  בבארעל 

   שנים.
  

  לימוד שנות  לארבע מעבר חריגות  נתנו יי לא
  חובות אחרים  
  .יהדותיסוד בקורסי  מספרללמוד   ך עלי, במהלך התואר ךלהזכיר

  מיטביתשני קורסים בשנה מהחובות הנוספים על מנת לסיים את התואר בצורה  למודל ,נוהמלצת
  

  .עד סוף שנה ב'יש לדאוג לסיימם  עברית בעהו/או בה  כגון קורס באנגלית םסטודנט אשר לו חובות נוספי –בנוסף 
  
  שנה א': 

  מס' הבהרות לגבי מערכת השעות:
 :מפגשיםי  נלשש"ש המחולקות    4ב ההרצאות מתקיימות במתכונת של  ובשנת הלימודים הראשונה ר  הרצאות 

לה יש  בבשבוע.  השבועשתתף  במהלך  המתקיימות  ההרצאות  (שתי  אוטומטימהרישום  .  באופן  לשתי   תבצע 
 רצאה) וצות ההקב

 :מבין התרגילים המופיעים במערכת.קורס כל ל אחדלבחור תרגיל  ךעלי בחירת תרגילים  
 :כנסים וכו'. בחנים, ן שעות המשוריינות לצרכי המחלקה: שיעורי השלמה, ינשעות מחלקה ה  שעות מחלקה  

  !! בשני הסמסטרים  ולהירשם לשעות אל ךחובה עלי
  . ולשעות אל עהגי ך לצור ןאי  נשלחת הודעהולא  במידה

  
  

  : 'גשנה 
  סטודנט להנדסת מחשבים: 

  הבא: לקורסים בסדר  היא להירשם פקולטהההמלצת 
  
  (בחירת שתי התמחויות ובסופם לחיצה "אישור")  . בחירת התמחות1

  :)עד סוף התוארבכל התמחות  לפחות קורס אחדקחת יש ל( ה ג'שנ  ליבה. קורסי 2

  חות א' התמליבה קורסי  .2.1

  התמחות ב'  ליבהי קורס. 2.2

  שנה ג' . קורסי בחירה 3

  התמחות א' . קורסי בחירה 3.1

  קורסי בחירה התמחות ב' . 3.2

  ביהדות  . קורסי יסוד4

  
o יתוח נתונים)חישוב ועיבוד ונתות וה, רשמרחותכן  (אבטחת סייבר,    השרשראות  4-מ  2-על כל סטודנט להתמחות ב ,

ניתן להשתמש בקורס רק .  לפחות צריך להיות קורס ליבה  קורסים להשלמת שרשרת כאשר אחד מהם  4  קחתלש  י
  .להשלמת שרשרת אחת, אפילו אם הוא מופיע ביותר משרשרת אחת

o   לבחור צריך  סטודנט  כולל סדנה   קורסי בחירה  12כל  (לא  הקורסים  ושימושיה  מתוך רשימת  כדי בתוכנת מטלב   (
  הדרוש לקבלת התואר.  .זלהשלים למספר הנ

o ו "תוכנת מטלב  (הסדנה  בסמסטר  )  83-003שימושיה"  נ.ז. ש' מעבדה,    3תכלול  ו  4תתקיים  פתוחה   הסדנה   ללא 
  ימודיהם השנייה או השלישית. ודנטים בשנת לרישום עבור סטל

o .חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים  

o ילמד קורס בחירה אחד פחות. - תואר שני ישירלול ימשיך את לימודיו במסלנט שסטוד  



  
  

  שנה ג': 
  ת חשמל: להנדס  סטודנט

  מתחיל בבחירת שני מסלולי התמחות  ךרישומ
  הבא: לקורסים בסדר  ירשםלה אהי פקולטהההמלצת 

  
  (בחירת שתי התמחויות ובסופם לחיצה "אישור")  . בחירת התמחות1

  :ה ג'. קורסי חובה שנ2

  חות א' קורסי חובה התמ. 2.1

  קורסי חובה התמחות ב' . 2.2

  שנה ג' . קורסי בחירה 3

  ' התמחות אחירה ורסי ב. ק3.1

  קורסי בחירה התמחות ב' . 3.2

  ביהדות  . קורסי יסוד4

  

o   סטודנט כל  בשנייעל  מלהתמחות  אותות,  ך  ותם  עיבוד  (תקשורת,  המסלולים  א-וננחמשת  -לקטרו אלקטרוניקה, 

 הנדסה). - ביוואופטיקה 

o בהם. לולים שבחר להתמחות  קורסי בחירה בכל אחד משני המס  שני  קורסי בחירה:  5כ  יב ללמוד סה"כל סטודנט חי

יבחר מרשימת הקורסים של  יכול להחמישי  הקורס  התמחות.  הקורסי בחירה במסלולים בהם בחר ל  ארבעהדהיינו,  

 דנט עומד בדרישות הקדם.  כל המסלולים בהנדסת חשמל, ובלבד שהסטו

o   יחויב בקורס בחירה  +  תקשורת  לולים  וב של המסשבחר בשילסטודנט   המסלולים  שנימ  חדבא  נוסףעיבוד אותות 

  .םלשני המסלולי ורס חובה חופףק) הינו 83-320" (1ן שקורס "עיבוד ספרתי של אותות ווכי

o ה (עסדנת  ושימושיה"  מטלב  "תוכנת  בסמסט83-003שרה  תתקיים  מעבדה,    3תכלול  ו  4ר  )  נ.ז.ש'    ההסדנ   ללא 

 ישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית.  ה לרפתוח

o יפתח אחת לשנתיים.ם לה רה עשויימקורסי הבחי חלק 

o  ילמד קורס בחירה אחד פחות. - בהנדסת חשמל אר שני ישירותללול ססטודנט שימשיך את לימודיו במ    

  

  
  שכ"ל. 400%-עליכם להיות מודעים לכך שכל חריגה ממכסת הקורסים היא חריגה מ

  

  
  שנה ד': 

  )  83-401יש לשים לב כי נרשמתם לקורס פרויקט (
  ים ורסים נוספעם ק פה יחפאישור מיועץ אקדמי לבשעות אלו תוכלו לקבל  -  חלקהלשעות מכן כי נרשמת ו

  
  



  
  : להנדסת תעשייה ומערכות מידעסטודנט 

o (לא ניתן לקחת את אותו קורס כחלק משתי שרשראות) על כל סטודנט להתמחות בשלוש שרשראות . 

o יפתח אחת לשנתיים.רה עשויים לה מקורסי הבחי חלק 

  
  : הנדסהנוירו מגמת בסטודנט 

o   ללמוד חייב  סטודנט  בחירה  4כל  שלתכ"למתוך    קורסי  על  אשכול ,  מאותו  להיות  הארבעה  מבין  קורסים  ושה 

 טכנולוגיה) -וירונ / ביולוגיה ודימות-ניורו / (חישוביות

o ה (עסדנת  ושימושיה"  מטלב  "תוכנת  בסמסט83-003שרה  תתקיים  מעבדה,    3תכלול  ו  4ר  )  נ.ז.ש'    ההסדנ   ללא 

 לישית.  ישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או הש ה לרפתוח

o יפתח אחת לשנתיים.רה עשויים לה מקורסי הבחי חלק 

 

  : הנדסה קוונטיתמגמת בסטודנט 

o המסלולים (חישוב קוונטי וחישה קוונטית). 2-על כל סטודנט במגמה להתמחות ב 

o הקוונטיים בכל אחד משני המסלולים רה אחדס בחי: קורבחירה קורסי 2ב ללמוד סה"כ כל סטודנט חיי . 

o ה "תוכעסדנת  מטלב  שרה  (נת  בסמסט83-003ושימושיה"  תתקיים  מעבדה,    3תכלול  ו  4ר  )  נ.ז.ש'    ההסדנ   ללא 

 ישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית.  ה לרפתוח

o יפתח אחת לשנתיים.רה עשויים לה מקורסי הבחי חלק 

  

  : ת מחשביםחומר מגמתבסטודנט 

o ליבה קורסי  4מתוכם   בחירה קורסי  8ב ללמוד כל סטודנט חיי 

o ה "תוכעסדנת  מטלב  שרה  (נת  בסמסט83-003ושימושיה"  תתקיים  מעבדה,    3תכלול  ו  4ר  )  נ.ז.ש'    ההסדנ   ללא 

 ישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית.  ה לרפתוח

o ים.ת לשנתייפתח אחרה עשויים לה מקורסי הבחי חלק 

 

  
  :  פיסיקהב עם משול סטודנט להנדסת חשמל

  יקר,  סטודנט
המשולבכי  לב    םשי תואר)  ת  בתכנית  אחרי  ל  ךעלי(חוג  יש   :  ת ותכני  יתשלהירשם  התכניות  את שתי  רואה  אינך  (אם 

  ) בר - האינלהתקשר לתמיכת 
  חוגי -חדמל הנדסת חש -
  חוג אחרי התואר קה יסיפ -
  

  
  : קהמתמטי עם משולב  סת חשמלסטודנט להנד
  יקר, סטודנט 

המשולבת  כי  לב  שים   תואר)  בתכנית  אחרי  יש   ת ותכני  שתיללהירשם  עליך  (חוג  התכניות  את שתי  רואה  אינך  (אם   :
  ) בר - האינלהתקשר לתמיכת 

  חוגי -חדהנדסת חשמל  -
  חוג אחרי התואר קה מתמטי -
  

  
  : מוסיקה  משולב עם סטודנט להנדסת חשמל

  יקר,  טדנ סטו
לב   הבתכנכי  שים  אחרי  משולבת  ית  לעליך  תואר)  (חוג  (אם    ת ותכני  שתילהירשם  רו :  את  אינך  התאה  יש שתי  כניות 

  ) בר - האינלהתקשר לתמיכת 
  חוגי -חדהנדסת חשמל  -
  חוג אחרי התואר  מוזיקה -

  



  
  
  
  מצטייים: סטודטים מידע ל
  

  קורסי צבירה לסטודנטים מצטיינים:
  , בר-אינבאמצעות  מתבצעאינו  צבירההרישום לקורסי ומעלה.  85וניהם קורסים נוספים יפתחו לסטודנטים אשר ממוצע צי

  הסטודנט. לשהרישום אלא באמצעות המזכירות במהלך חלון זמן 
יך לדאוג למנחה ולקבל ממנו אישור בכתב  שר מחליט שברצונו וביכולתו האקדמית להירשם לקורסים אלה צרנט אסטוד

  לו קורסים הוא ממליץ לו להירשם.ילא
  . מתקדמים בלבדרה לתארים ות מוכרים כקורסי צבילה יוכלו להי ים אקורס

  



  
  תואר שני: 

  
  אר שני : הפקולטה מציעה שתי תכניות לימוד לתו

  
  )  : M.Scתואר שני בהנדסת חשמל (

  
  עם  תזה  –.  מסלול א' 1

  ואר במסלול זה :לקבלת התהדרישות 
  חות.לפ 75צע ש"ש לפחות, בהתאם לתכנית הלימודים, בממו 22צבירת 

הש בחובת  מחלקתי  תתפות  הנכל  1(  83-810קולקוויום  במסגרת  ש"ש  ו  -ש"ש)  22לות  להתחיל  אות הרצלצבור  ניתן 
  השמיעה.   תהחל משנת הלימודים הראשונה אך להרשם לקורס רק בשנה בה מסיימים את מטל לסמינר

  
  .אילן דה לתואר שני של אוניברסיטת ברכתיבת תזה בהתאם לתקנון של הוע

  ללימודי התואר. החל מהשנה השניה 83-3000תיזה קוד יש להרשם ל 
   

  ללא תזה  –לול  ב' .  מס2
  ול זה: להלן הדרישות לקבלת התואר במסל

  ת.לפחו 75תכנית הלימודים בממוצע לפחות בהתאם לש"ש   22צבירת 
מחלקתי   בקולקוויום  השתתפות  ה  1(  83-810חובת  במסגרת  ש"ש  ולהת  ניתן  -ש"ש)  22נכללות  אות הרצלצבור  חיל 

  השמיעה.   תהחל משנת הלימודים הראשונה אך להרשם לקורס רק בשנה בה מסיימים את מטל לסמינר
מודי התואר  קט בשנה השניה ללי לפרוי  ש"ש. רישום  22ש"ש הנכלל במסגרת    4בהיקף    , ביצועפרויקטלמי שבמסלול עם  

)83-801 .(  
  ש"ש.  22יקף קורסים בהביצוע   -קטפרוי ללא י שבמסלוללמ
  
  

  קורסי חובה:
  יכללו קורסים כדלקמן:החובה קורסי 

  .  קורסים במתמטיקה 1 
  .  קורסי חובה במסלול הנבחר.2 
  

  קורסי בחירה: 
  כדלקמן: קורסי הבחירה יכללו קורסים

  באישור המנחה). דים (. קורסים מרשימת קורסי הבחירה לתואר השני כפי שיפורטו בתכנית הלימו1
 תיזהא  ללודרכת". תלמיד במסלול  אישור המנחה לקורס "קריאה מבמסלול עם תזה יוכל להירשם ב  שני  למיד תואר. ת2

  לא יוכל להירשם לקורס זה. 
חלקה אחרת באישורו של המנחה  קורסים מתוכנית ללימודים מתקדמים במ  2. סטודנט בתואר שני רשאי ללמוד עד  3

  אית. הפקולטויו"ר הועדה 
תקנון האוניברסיטאי  את המטלות הנדרשות בהתאם לבאחריותו של המסטרנט להשלים    נ"ל, בנוסף לתכנית הלימודים ה

  וד ביהדות, אנגלית וכו').ימודי יסדי התואר השני (קורסים בלללימו
  

  ) : M.Scידע ומדעי הנתונים ( ל עיבוד מהנדסת חשמ
  

  :בדיםרמספר לתכנית הלימודים המוצעת מחולקת 
  
  יסוד היוצקים הנדבכים המתמטיים והאנליטיים ובד קורסי ור חובהרובד קורסי  
  חום ההתמחות רובד קורסי ליבה ראשיים בת 
  חומי המחקר והידע השונים יגים שיטות מרכזיות בתסי תשתית המצרובד קור 
  ן המתמקדים באותות ו/או במידע ספציפיורסי תוכ רובד ק 
  רובד סמינרים  
  

של   בחרים ולמשקלו של כל קורס כמתואר בכותרתבהתאם למספר הקורסים הנ ייקבע  בד  רו   מספר הנקודות הנצבר בכל
  ים. כל שכבה בתכנית הלימוד

  
  תזה עם   –.  מסלול א' 1

  זה :הדרישות לקבלת התואר במסלול 
  לפחות. 75ית הלימודים, בממוצע ש"ש לפחות, בהתאם לתכנ 23צבירת 

הש בחובת  מחלקתי  תתפות  הנכל  1(  83-810קולקוויום  במסגרת  ש"ש  ו  ש"ש)  23לות  להתחיל  אות  הרצלצבור  ניתן 
  השמיעה.   תהחל משנת הלימודים הראשונה אך להרשם לקורס רק בשנה בה מסיימים את מטל לסמינר

  רסיטת בר אילן.אוניב כתיבת תזה בהתאם לתקנון של הועדה לתואר שני של
   התואר.החל מהשנה השניה ללימודי  83-3000יש להרשם לקוד תיזה 



  
  ללא תזה  –.  מסלול  ב' 2

  לול זה: ת התואר במסדרישות לקבל
  לפחות. 75"ש לפחות בהתאם לתכנית הלימודים בממוצע ש 23צבירת 

הש בחובת  מחלקתי  תתפות  הנכל  1(  83-810קולקוויום  במסגרת  ש"ש  להתחיל  ש"ש)  23לות  אות  הרצלצבור  ו  ניתן 
  השמיעה   תרס רק בשנה בה מסיימים את מטלהחל משנת הלימודים הראשונה אך להרשם לקו לסמינר

  ש"ש.  23ש"ש הנכלל במסגרת  4ביצוע פרויקט בהיקף 
  ).83-801(ה ללימודי התואר השנייקט בשנה רישום לפרו

  ש"ש.  23ים בהיקף קורסביצוע   -קטפרוי י שבמסלול ללאלמ
  

  ד לתום סמסטר א'.במסלול עם תזה או עם פרויקט למצוא מנחה ע על הסטודנט 
  

  :ר שני ישירתוא
  

כל    תשסיימו א  מצטיינים בשנה הרביעית בהנדסת חשמל או בהנדסת מחשבים. סטודנטיםמסלול זה מיועד לתלמידים  
שאים להגיש את  לפחות, ר  90ג בממוצע  -שבים בשנים אהקורסים הנדרשים בלימודי תואר ראשון בהנדסת חשמל או מח

ל בפקמועמדותם  מתקדמים  ללימודים  לוועדה  זה  להנדסה.  מסלול  הועדה ולטה  ע"י  זה  למסלול  שהתקבלו  סטודנטים 
שנים. כל ההנחיות לתואר שני במסלול   5  -אשון ושני ברו לסיים את כל הדרישות לתואר  לתואר שני באוניברסיטה, יחויב

ש"ש    20במסלול זה על הסטודנט לצבור  היקף השעות הנדרש לתואר.  ישיר, למעט  נטיות למסלול תואר שני  תזה רלב 
ש"ש   21על הסטודנט לצבור    -וין במסלול תואר שני עם תזה). מסלול ישיר בעיבוד מידע ומדעי הנתוניםש"ש כמצ  22לא  (ו
  ם עם תזה) ש"ש כמצוין במסלול תואר שני בעיבוד מידע ומדעי הנתוני 23א ל(ו
  
  

  : תואר שלישי
  יו.  בע שנות לימודאר ש"ש באישורו של המנחה במסגרת 8ילמד קורסים בהנדסה בהיקף של דוקטורנט 

  
  ש"ש במסגרת לימודיו במסלול זה. 30/31ט במסלול משולב ילמד קורסים בהנדסה בהיקף נדוקטור 

  
טיים לתחום הרלבנ  ירהתואר השני וכן קורסי בחנט במסלול הישיר ילמד את כל קורסי החובה של תכנית לימודי הדוקטור 

  דיו.  לימו במסגרת ארבע שנותש"ש (בנוסף לקורסי החובה)  15המחקר בהיקף של לפחות 
  הגשת הצעת מחקר תוך שלושה סמסטרים עם אפשרות להארכה בסמסטר אחד בלבד. 

על פה של הסטודנט. הבחינה בע"פ תיערך  ע"י אותם  ינה בבח  יקת ההצעה הכתובה, תערךהצעת המחקר: בנוסף לבד
  את ההצעה הכתובה. הבוחנים שבחנו 

צועיו ה הסופית לגבי התאמת המחקר ללימודי דוקטורט והתאמת הסטודנט לביצוע המחקר תיקבע תוך שקלול ביההחלט 
  בבחינה שבע"פ בנוסף לתכנים המופיעים בהצעה הכתובה. 

אר הראשון  ם בעלי תואר ראשון/שני בהנדסת חשמל/מחשבים וסיימו לימודיהם בתושאינ  דסה ועמדים לתואר שלישי בהנמ
ו  נדרשים ללמוד קורסי השלמה בהנדסה אשר יקבע  או מדעי החיים  מדויקיםדעים  במות רלוונטיות אחרות,  בהנדסושני  

בהתייע מתקדמים  ללימודים  הועדה  יו"ר  סטע"י  המנחה.  עם  במעמד  צות  יהיו  אלו  תנאיודנטים  לדון  "על  מנת  על    ."
.  קורסי ההשלמה לא  85בממוצע מינימאלי של    65לי של  א מימינ  בציוןיים את קורסי ההשלמה  במועמדותם, עליהם לס

  נדרש בלימודי תואר שלישי. דים היכללו בהיקף שעות הלימו
חלקה אחרת  טה, (חבר מנוסף מחוץ לפקולומנחה    וקטורנט בפקולטה להנדסה המונחה בהנחיה משותפת של חבר סגלד

הצב מנקודות  חלק  לצבור  יוכל  אחרת)  אוניברסיטה  יוכלו  ירה  או  לא  אלו  קורסים  האחר/ת.  במחלקה/המוסד  בקורסים 
  ל תכנית לימודי הדוקטורט.סים שמסך כל הקור 50%  -להוות יותר מ

דוק הו קבלת  על  אחראית  תהיה  להנדסה  בפקולטה  שלישי  לתואר  לוועדה    טורנטיםעדה  שלישוהגשתם  י לתואר 
ובלוח במטלות  העמידה  את  הועדה  תאשר  כן,  כמו  הבאוניברסיטה.  מותנית  ות  שלישי  תואר  ללימודי  הקבלה  זמנים. 

  ורט ללא מנחה מוסכם. ודנט. אין קבלה ללימודי דוקטת הסטבאישור בכתב של חבר סגל על נכונותו להנחו
  סמינרים: 

). לא נכלל במספר הש"ש  83-811קולוקויום המחלקתי (סמינר של ההרצאות    14-ות בוכח לפחכל דוקטורנט חייב להיות נ
  לים) שעליו להש

קר והרצאה שנייה  ת המחחובה להרצות שני סמינרים לפחות במהלך הלימודים לתואר שלישי (הרצאה ראשונה עם הצע
  התואר).לקראת סיום 

אם לתקנון האוניברסיטאי  נדרשות בהתלים את המטלות הרנט להשבנוסף לתכנית הלימודים הנ"ל, באחריותו של הדוקטו
  יסוד ביהדות, אנגלית וכו'). ודי ללימודי התואר השלישי (קורסים בלימ

  
  
  

  בהצלחה, 
  הפקולטה להנדסה 

  


