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 הצטיינות דיקן בפקולטה למערכות מידע ומדעי המחשב 
 
 

 רשימת הדיקן .א
ברשימת הדיקן ייכללו התלמידים המצטיינים שבשנתון, הלומדים תכנית לימודים  

, ושממוצע ציוניהם נמצא 90 -מלאה, שהציון הממוצע שלהם באותה שנה אינו נופל מ
במידה   מלגות כספיות, העליונים של כלל תלמידי השנה שבה הם רשומים. 7%בין 

 עליונים.  5%-ויחולקו, ינתנו רק ל
 

 
 לתואר במערכות מידע:  ב הממוצע לרשימת הדיקןאופן חישו .ב

 נ"ז. 38 -שנה א'
 נ"ז. 41 -שנה ב'
 . נ"ז קורסי בחירה( 6)כולל נ"ז  41 -שנה ג'

 
 לתואר במדעי המחשב: אופן חישוב הממוצע לרשימת הדיקן .ג

 נ"ז. 46.5 -שנה א'
 נ"ז. 40.5 -שנה ב'
 . נ"ז קורסי בחירה( 13)כולל נ"ז  50 -שנה ג'

 
 

לכל שנתון יחושבו במסגרת נקודות החובה רק קורסי חובה השייכים לאותה שנה.  .ד
תלמיד שמשלים קורסי חובה משנים קודמות, מקצועות אלו לא יכללו בחישוב הממוצע  
לרשימת הדיקן באותה שנה. הציונים הסופיים המופיעים בגליון הציונים, הינם 

לרשימת דיקן יעשה על פי הציון המעוגל שמופיע בגליון  מעוגלים. חישוב הממוצע 
 הציונים. 

 

הקורס רמת מתקדמים ב' באנגלית כשפה זרה לא נכלל ברשימת קורסי החובה לצורך   .ה
 הצטיינות. 

 
ציונים שינתנו או ישונו לאחר שפורסמה רשימת מצטיינים טנטטיבית על לוחות   .ו

 המודעות לא יכללו בממוצע לחישוב הצטיינות. 

 
וב ממוצע הציונים לרשימת דיקן יעשה לכל השנתון ללא הפרדה למסלולים. לצורך  חיש .ז

 חישוב הממוצע ילקחו ציונים מעוגלים בלבד. 
 

תלמיד שאין לו את מספר הנקודות הנדרש, כפי שמפורט בסעיף ב, לא יוכל להכלל  .ח
 ברשימת המצטיינים.  

 
לתואר ראשון  תלמידים הלומדים תכנית לימודים מלאה של 1%רשימת הדיקן תכלול  .ט

אשר קבלו הכרה בקורסים, על סמך לימודים   90וממוצע ציוניהם אינו נופל מציון 
לצורך חישוב הממוצע ילקחו   .אקדמאים קודמים ואינם מגיעים למספר הנקודות הנדרש

   נ"ז. 30בחשבון 
 

שמות המועמדים לרשימת הדיקן יפורסמו על גבי לוח המודעות. תלמידים הסבורים   .י
שהם זכאים להיכלל ברשימה ואינם מופיעים בה יפנו בכתב למזכירות תוך שבועיים  

מיום פרסום רשימת המועמדים. רשימה זו היא טנטטיבית ואינה סופית. יתכן כי  



ת. תלמידים שנכללו ברשימת שפורסם ברשימה זו לא יכלל ברשימה הסופי תלמיד
הדיקן יקבלו תעודה חתומה ע"י הדיקן, ושמותיהם יפורסמו על גבי לוח המודעות. כן  

 יצויין הדבר בגיליון הציונים. 
 

סטודנט שהורשע בביצוע עבירת משמעת, לא יכלל ברשימת מצטייני הדיקן בשנת  .יא
 הלימוד בה נעברה  העבירה.

 
 יקבל מלגה כספית.  סטודנט בשנתו האחרונה ללימודים לא .יב


