
 שלום,
 

 מטעמי נוחיות מסמך זה נכתב בלשון זכר אך מיועד כמובן לשני המינים.*
 

שאתה אכן בתהליך של  ,בעוד מועדמכתלמיד שמתקרב לסיום התואר ודאי תרצה לדעת 
 על פי תכנית הלימודים במסלול שבו אתה רשום. ,השלמת כל חובותיך לתואר

 

 אקדמי ומה חסר להשלמת התואר מזכירות הוראה איננה ערוכה לבצע בדיקה של מצב
 .השלמת כל דרישות תכנית הלימודים היא באחריות התלמיד ,עבור כל תלמיד

 איך נכון לוודא שבצעת והשלמת את חובותיך לתואר:להלן הסבר כללי  באמו
במסלול המתאים )עם/בלי חטיבה/תכנית  ךעליך להיכנס לתכנית הלימודים של

, ולעקוב בתשומת לב אחרי הנוכחי כפי שהיא מתפרסמת בשנתון הפקולטה מסוימת(
 .ההוראות שמופיעות בראש כל רשימת קורסים

לבחור  - http://departments.agri.huji.ac.il/shnaton/search.html :קישורלהיעזר בניתן 
ולבדוק מול תכנית , שנה ג' ,מסלול המתאיםהשם החוג, )בתחתית הדף( את 

 :םמדדיהכל את  הלימודים האישית שלך
להיכנס ניתן  - עמודהראש ב -)בדף הראשי  התוארשל  קורסי החובהכל נלמדו  .א

א' שבהם היית בשנה לשנים קודמות ולבדוק אילו קורסי חובה הופיעו בשנים 
 (.ב'בשנה ו

 .לפי הדרישה קורסי אבני הפינהמ'סל'  ים/קורס נלמדו .ב
 ,)אם יש רשימת חובת בחירה נוספת חובת הבחירהנ"ז מרשימת  מינימום וצברנ .ג

הבחירה חובת נ"ז מרשימת  מינימוםל כהשלמהגם שצברת מספיק נ"ז יש לוודא 
 (.השנייה

לכל התואר  (717לחוג  נ"ז 126 וא ,729לחוג נ"ז  130)או  נ"ז 150 סה"כ וצברי .ד
 . עוברבציון 

 

 ש:חשוב לציין 

 והציון  נ"ז שלו נספרות רק פעם אחתה פעמיים,נלמד אותו קורס במידה ו
 .האחרון הוא הקובע

 אינו קורסים ללא ציון,  :אינו כולל במידע האישי, סיכום הנ"ז כפי שמופיע
הסיכום מצד שני אך  קורסים עם ציון מילולי כלשהו )עבר/ ה.פ./זיכוי(כולל 

 .אלוכן כולל קורסים עם ציון נכשל במידה ויש כ

  מתכנית הלימודים כפי שמופיעה בשנתון, יש לפנות חריגה במקרה של
על התלמיד לקבל  .הלאישור הסכמתוהחוג על מנת לבדוק את  ראשל

 למסור את האישור במזכירות ההוראהועליו  בכתבמראש החוג אישור 
 ע"מ שיהווה מסמך להתייחסות בעת ביצוע בדיקת הזכאות לתואר.

  לנוחיות הבדיקה מומלץ להדפיס את הקורסים שכבר למדת ושאתה
מתעתד ללמוד, ולמרקר אותם בצבעים שונים לפי קטגוריות החובה/חובת 

בה מקטגוריה רק את הנ"ז . אח"כ יש לסכום  בחירה/ אבני פינה וכיוב'
 .לתואר המצטברות ולבסוף לסכום את סך הנ"ז, נדרש מינימום כלשהו

 

 אם נתקלת בקושי או התעורר בך ספק, אנא פנה לעזרת יו"ר החוג ו/או מזכירת החוג.
 

 בהצלחה!

http://departments.agri.huji.ac.il/shnaton/search.html

