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קורס הכנה בתכנות

שם הקורס

פרטי הקורס

מיתוג ומערכות ספרתיות

1מתמטיקה בדידה 

א"מבוא לחדו

2
קורס הכנה במתמטיקה

קורס הכנה במתמטיקה
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דרישות קדם
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דרישות קדם

א"מבוא לחדו

לימודי אנגלית וקורסים כללים
.לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד הגעה לרמת הפטור

.ז"כל קורס מזכה בשתי נ. (ז" נ4)האחד באנגלית והשני בעברית , לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כללים

https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-1/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%95%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-10124/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-3/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-3/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-3/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%93%d7%94-1/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-1-10017/
https://www.jce.ac.il/%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-1-10017/
https://www.jce.ac.il/%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-1-10017/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%93%d7%94-2/
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2מתמטיקה בדידה 

דרישות מקבילות
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2.5
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1מתמטיקה בדידה 
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לימודי אנגלית וקורסים כללים
.לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד הגעה לרמת הפטור

.ז"כל קורס מזכה בשתי נ. (ז" נ4)האחד באנגלית והשני בעברית , לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כללים

https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94-1/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94-1/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94-1/
https://www.jce.ac.il/%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-2-10018/
https://www.jce.ac.il/%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-2-10018/
https://www.jce.ac.il/%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-2-10018/
https://www.jce.ac.il/%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%aa/
https://www.jce.ac.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%aa-c-%d7%95-c/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%a1%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94-2/
https://www.jce.ac.il/wp-admin/post.php?post=4023&action=edit&lang=he#:~:text=https%3A//www.jce.ac.il/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%2D%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%2D1/
https://www.jce.ac.il/wp-admin/post.php?post=4023&action=edit&lang=he#:~:text=https%3A//www.jce.ac.il/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%2D%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%2D1/
https://www.jce.ac.il/wp-admin/post.php?post=4023&action=edit&lang=he#:~:text=https%3A//www.jce.ac.il/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%2D%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%2D1/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a1%d7%93%d7%99-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a1%d7%93%d7%99-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a1%d7%93%d7%99-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99/
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1אלגוריתמיקה 
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3
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תכנון וניהול פרויקטי תוכנה

לימודי אנגלית וקורסים כללים
.לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד הגעה לרמת הפטור

.ז"כל קורס מזכה בשתי נ. (ז" נ4)האחד באנגלית והשני בעברית , לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כללים

https://www.jce.ac.il/%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-2-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-2-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-2-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%94-10046/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%94-10046/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%94-10046/
https://www.jce.ac.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a9%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa/
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לימודי אנגלית וקורסים כללים
.לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד הגעה לרמת הפטור

.ז"כל קורס מזכה בשתי נ. (ז" נ4)האחד באנגלית והשני בעברית , לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כללים
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0

 לפחות65ממוצע משוקלל של 

למעט קורס ' ג-'סיום חובות אקדמיים שנים א
ז" נ135או מעבר של ' אחד משנה ג

תיכון מונחה , ציון עובר בקורסים הנדסת תוכנה
עצמים

סיום שלב התנעת הפרויקט באתר הקורס

21107.5ש"כ ש"סה 13

פרויקט גמר בהנדסת תוכנה

שם הקורס

שם הקורס

10

10051

ב רשימה"מצ- קורסי בחירה 

שם הקורס

פרטי הקורס

כלכלה הנדסית

דרישות מקבילותדרישות קדם

דרישות מקבילות

שם הקורס

5 10051

5

פרטי הקורס

שם הקורס

ניהול מיזמים

שם הקורס

דרישות קדם

ב רשימה"מצ- קורסי בחירה 

10 פרויקט גמר בהנדסת תוכנה

13

לימודי אנגלית וקורסים כללים
.לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד הגעה לרמת הפטור

.ז"כל קורס מזכה בשתי נ. (ז" נ4)האחד באנגלית והשני בעברית , לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כללים

https://www.jce.ac.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%99%d7%aa/


המחלקה להנדסת תוכנה
ג"מחזור תשפ- תוכנית לימודים 

160: ז"כ נ"סה

('ד-ו' אשר יעודכנו בשנים ג, ז מתוך קורסי הבחירה" נ18.5יש לבחור )קורסי בחירה 

קודקודז"נמתהקוד

10041313.510061

100503310008

10039

10014

100943310091

10039

10061

10008

10087

10113

10040

10061

10008

10036

10127

101283310040

10008

10064

10077

101313310091

1013433

10553

10557

10554

10544

חישוב מקבילי ומבוזר 10130

, תאריכי הלימוד ותוכניות הלימודים, התקנות, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה- עזריאלי 
.מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר

3שאילתות באינטרנט10125

++C-  וCתכנות בשפת 

מסדי נתונים

מערכות הפעלה מערכות משובצות מחשב

עיבוד תמונה

10119

100932

מבוא למדע הנתונים

נושאים מתקדמים במערכות 
תקשורת

3

מבוא לתכנות מדעי

2אלגוריתמיקה 

תקשורת מחשבים

תקשורת מחשבים

פרטי הקורס

בדיקת תוכנה

3

תכנות בסביבת אינטרנט

2אלגוריתמיקה 
3

אוטומטים ושפות פורמליות

מערכות הפעלה

2אלגוריתמיקה 

דרישות קדם

שם הקורסשם הקורס

דרישות מקבילות

10107

3

10097

תכנון וניהול פרויקטי תוכנה

שם הקורס

מבנה מהדרים

ביולוגיה חישובית

3

3

3.0

מערכות מבוזרות

בינה מלאכותית

מרחבית-אנליזת נתונים גאו

אלגורתמים קוונטים

יישומים ברשתות נוירונים 
עמוקות

תקשורת מחשבים

3

סדנא בתכנות יישומים 

ניידים באנדרואיד
2

ניהול מערכות תוכנה בענן

דאטה- מערכות איחסון ביג

2אלגוריתמיקה 

יישומי תקשורת מחשבים

יישומי תקשורת מחשבים

תכנות בסביבת אינטרנט

עבור , קורסי בחירה תואר שני בהדסת תוכנה
 80סטודנטים תואר ראשון בעלי ממוצע ציונים 

ומעלה

סייבר-מבוא לגיאו

לימודי אנגלית וקורסים כללים
.לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד הגעה לרמת הפטור

.ז"כל קורס מזכה בשתי נ. (ז" נ4)האחד באנגלית והשני בעברית , לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כללים

https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%96%d7%a8%d7%95%d7%aa/
https://www.jce.ac.il/%d7%a2%d7%99%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94/
https://www.jce.ac.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%90-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%99%d7%93/
https://www.jce.ac.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%90-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%99%d7%93/
https://www.jce.ac.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%90-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%99%d7%93/
https://www.jce.ac.il/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%92-%d7%93%d7%90%d7%98%d7%94/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%92-%d7%93%d7%90%d7%98%d7%94/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%92-%d7%93%d7%90%d7%98%d7%94/
https://www.jce.ac.il/9266/

