
 תשע"ט במערכות מידעתואר 
 מסלול ערב -מכינה במתמטיקה

 10.1824-3.10.18.בין התאריכים 
 

 יום/שעה שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

08:00-09:00      8:30-13:00 
מכינה 

 במתמטיקה
 מר דורון
 גרינשטיין

08:00-09:00 

09:00-10:00      09:00-10:00 

10:00-11:00      10:00-11:00 

11:00-12:00       11:00-12:00 

12:00-13:00      12:00-13:00 

13:00-14:00      13:00-14:00 

14:00-15:00       14:00-15:00 

16:00-17:00 16:00-22:30 
מכינה 

 במתמטיקה

  16:00-22:30 
מכינה 

 במתמטיקה
 מר דורון
 גרינשטיין

  16:00-17:00 

 וןמר דור 17:00-18:00
 גרינשטיין

    17:00-18:00 

18:00-19:00       18:00-19:00 
19:00-20:00     19:00-20:00 

20:00-21:00     20:00-21:00 

21:00-22:00     21:00-22:00 

 .24.10, 21.10, 19.10, 17.10, 14.10, 12.10, 10.10, 7.10, 5.10, 3.10: המכינה תתקיים בימים א', ד', ו' בתאריכים
 .26.10.18 יום שישיתתקיים בבחינה ה
 
 

 סמסטר א' -מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים  –שנה א' 
 1810.28.-1901.18.בין התאריכים 

 
 יום/שעה שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

08:00-09:00      8:00-13:00 
 תגבורים

08:00-09:00 

09:00-10:00      09:00-10:00 

10:00-11:00      10:00-11:00 

11:00-12:00      11:00-12:00 

12:00-13:00      12:00-13:00 

13:00-14:00      13:00-14:00 

14:00-15:00       14:00-15:00 

16:00-17:00   15:00-17:30  
מתמטיקה 

 בדידה
פרופ' 

אלכסנדר 
 בולשוי

 15:00-19:30  
מבוא 

למערכות 
י מידע ויישומ

 מחשב
אבי ד"ר 

 יוסיפוף

 16:00-17:00 

17:00-18:00    17:00-18:00 

אנגלית  18:00-19:00
רמות טרום 
בסיסי א'/ 

טרום בסיסי 
 ב'/ בסיסי
)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
במספר 
 הנרשמים(

   
אנגלית כל 

 הרמות
)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
במספר 
 הנרשמים(

 

 18:00-19:00 
17:45-18:30 

תרגול 
תמטיקה מב

 בדידה
מר דורון 
 גרינשטיין

19:00-20:00  18:45-22:15 
מבוא למדעי 

המחשב 
  )פייתון(

 ד"ר אלי פקר

 19:00-20:00 

20:00-21:00  20:00-21:30 
מבוא תרגול 

למדעי 
המחשב 
  )פייתון(

נועה ד"ר 
 גרדוביץ'

 20:00-21:00 

21:00-22:00   21:00-22:00 

 נגלית יקבעו בהמשך ולפי מספר הנרשמים.מועדי קורסי הא •



 'בסמסטר  -מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים  –שנה א' 
 

 יום/שעה שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

08:00-09:00      8:00-
13:00 

 תגבורים

08:00-09:00 

09:00-10:00       09:00-10:00 

10:00-11:00      10:00-11:00 

11:00-12:00      11:00-12:00 

12:00-13:00      12:00-13:00 

13:00-14:00      13:00-14:00 

14:00-15:00       14:00-15:00 

16:00-17:00   15:00-18:30 
 חשבון אינפי

אורלי גב' 
בארשבסקי 

 אברהמי

אנגלית רמות 
בסיסי/ 

מתקדמים א'/ 
 מתקדמים ב'

)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
במספר 

 שמים(הנר

15:00-18:15 
איפיון, ניתוח 

ועיצוב מערכות 
 מידע

 ד"ר ישראל רוזן
 

 16:00-17:00 

17:00-18:00    17:00-18:00 

אנגלית רמת  18:00-19:00
בסיסי/ 
)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
במספר 
 הנרשמים(

 

18:45-19:30 
 חשבון תרגול

 אינפי
 דורון מר

 גרינשטיין

  18:00-19:00 

19:00-20:00   18:40-22:00 
 נתונים מבני

 פקר אלי ר"ד

 19:00-20:00 

20:00-21:00 20:00-21:30 
 יתרגול במבנ
 נתונים 

נועה ד"ר 
 גרדוביץ'

  20:00-21:00 

21:00-22:00   21:00-22:00 

 
 תשע"ט במערכות מידעתואר 

 קיץ סמסטר  -מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים  –שנה א' 
 שבועות( 12) 20/09/19-30/06/19תאריכים יתקיים בין ה

 
 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

08:00-09:00 
 

     8:00-13:00 
 תגבורים

09:00-10:00      

10:00-11:00      
11:00-12:00      

12:00-13:00      

13:00-14:00       

14:00-15:00       

15:00-16:00       
16:00-17:00 

 
16:30 

אנגלית רמות 
מתקדמים א'/ 
מתקדמים ב' 

)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
בכמות 

 הנרשמים(

 15:00-17:30 
 הסתברות

פרופ' אלכסנדר 
 בולשוי

  

16:30 
אנגלית רמות 
מתקדמים א'/ 
מתקדמים ב' 

)פתיחת הרמות 
מותנית בכמות 

 הנרשמים(

16:00-19:30 
 אלגברה ליניארית

אורלי גב' 
 המיבארשבסקי אבר

 

17:00-18:00 
 

   

18:00-19:00 
 

   
17:45-18:30 

 תרגול בהסתברות
19:00-20:00 

 
  18:40-22:00 

 מסדי נתונים
 עה גורדביץ'ונד"ר 

 20:00-21:30 
היסטוריה 

ופילוסופיה של 
 חישוב

 הלל רוזנצוויגמר 

 

20:00-21:00      

21:00-22:00      



 הערות למערכת
 

 ת כפופה לשינויים!!!המערכ •

מיון לרמות בקורס אנגלית נעשה כמתחייב מהוראות המועצה להשכלה גבוהה,  ע"י בחינה חיצונית )אמי"ר,  •

 אמיר"ם, פסיכומטרי(. ניתן להבחן באמצעות המרכז האקדמי בתאום מראש ובתוספת תשלום כמקובל.

יהיו מספיק נרשמים לא יפתחו כל הרמות  במספר נרשמים מינימלי. במידה שלא מותניתפתיחת הרמות באנגלית  •

והסטודנטים ידרשו להשתבץ לרמות הקיימות גם אם אינן נלמדות בימי הלימוד של המסלול שאליו משתייך 

 הסטודנט. 

 סטודנט שבסיום שנה א' נדרש ללמוד אנגלית, ישתבץ לקורסים הקיימים בסמסטר קיץ או בשנה שלאחר מכן. •

  מקווןבאופן  בחינםה גבוהה, ניתן ללמוד כל קורס )למעט רמת "מתקדמים ב'"( פי הוראות המועצה להשכל-על  •

בבחינות של המרכז הארצי לבחינות  )באמצעות פלטפורמה מיוחדת שהקימה האוניברסיטה הפתוחה( ולהיבחן 

 והערכה. פרטים על הבחינה ואופן ההרשמה ניתן לקבל באתר של  המרכז הארצי לבחינות והערכה.

עד  , יודיע על כך למזכירותהניתנים במרכז האקדמי ,עוניין לשמור לעצמו מקום בקורסי האנגלית סטודנט המ

 . הקבלה לקורסי האנגלית לאחר תאריך זה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד. 18.10.18לתאריך 

לאחר  . שיעור השלמה יקבע בהמשך. סטודנט שירשםלימודי האנגלית בסמסטר א' יחלו בשבוע השני ללימודים •

בסמסטר הנוכחי וישתבץ ללימודי אנגלית על פי רמתו במועד הבא שיפתח  אנגלית לא יוכל ללמוד 21/10/18

 קורס.

 

 , 10/2018/18-15ימי הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיימו בין התאריכים 
 מועדים מדוייקים יפורסמו בהמשך. הנוכחות חובה. 


