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קורס בחירה אחד לפחות מאשכול מדעי המחשב וקורס בחירה אחד לכל היותר מאשכול , ז כאשר הדרישה היא לבחור קורס בחירה אחד לפחות מאשכול הנדסת תוכנה" נ38הסטודנטים ילמדו קורסי בחירה עד להשלמת *
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מבלי למסור על כך הודעות , תאריכי הלימוד ותוכניות הלימודים, התקנות, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, עזריאלי
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