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 2023 ינואר

 
 מבוא לטכנולוגיות מידעב בחינת פטור

 במנהל עסקים עבור מועמדים לתכנית התואר השני

 

 מסמכים הכנת -במחשב בשימוש בסיסית קודם ידע בדרישת לעמודלתוכנית מנהל עסקים  המועמדים על

 .חיפוש ובמכונות אלקטרוני בדואר באינטרנט, שימוש חישובים, בגיליון שימוש ,מצגות הכנת

  :הדרכים הבאותבאחת מ קודם ידע להוכיח ניתן

 על סמך לימודים קודמים: .1

 קודם: ידע הוכחתמחובת  פטורים יהיו הבאים מועמדיםה

 חטיבה בוגר או חשמל הנדסת המחשב, מדעי מידע, מערכותבאים: ה מהחוגים באחד בוגר""תואר  בעל

 לעיל כמפורט הקודם הידע לדרישות ובהיקפו בתוכנו זהה קורס שלמד בתנאי להנ" מהחוגים באחד

 לימודיו. סיום מיום שנים 5 מ יותר עברו ולא בישראל גבוהה להשכלה מוכר במוסד

 או ראשון לתואר לימודיו במסגרת ,הקודם הידע במסגרת הנדרשים הנושאים את המקיף קורס שלמד מי

 סיום מיום שנים 5 מ יותר עברו שלא ובלבד "עובר"  ציון בו והשיג בישראל גבוהה להשכלה במוסד שני

 .הוראה ועדת י"ע אושרה לפטור ובקשתו הקורס,

  על סמך ציוני קורס חליפי: .2

  -מאתר קורסרה בטכנולוגיות מידעמצורף קישור לקורס שאנו מאשרים בחלופה לבחינה        

-productivity-office-and-computers-to-https://www.coursera.org/learn/introduction

software 

 הקדם שנידרש.נאי לצורך הכרה בתבהצלחה על הסטודנט לצרף תעודה המעידה שעבר את הקורס 

 .22.10.23ולא יאוחר מ MYMTAדרך פתיחת פנייה במידע נט לאת התעודה בסיום הקורס יש לשלוח 

משתמש =< להקיש שם       כאןנט, לקישור לחץ -למידע סלהיכנ פתיחת פנייה מתבצעת באופן הבא:

<< לבחור פניה חדשה =< לבחור את  MYMTA -וסיסמא =< לאחר הכניסה למערכת יש להיכנס ל 

נושא הפניה מתוך הרשימה שמופיעה לכם =< לאחר בחירת הנושא, יש לכתוב את המלל הרצוי ולשלוח 

פתור כניתן לצרף קובץ לפניה ע"י לחיצה על  על כפתור "בצע" המופיע בתחתית. את הפניה ע"י לחיצה

יישלח  לאחר פתיחת הפניה וסיום הטיפולנוספים.  במקרה הצורך ניתן לצרף קבצים "בחר קובץ" ,

  אליכם שובר לתשלום עבור הקורס. את התשלום יש לבצע בבנק הדואר.

לבחירת הסטודנט אך אישור הכרה בקורס ייעשה על ידי  יישומי מחשבניתן יהיה ללמוד קורס  -בנוסף

 .התכנית לתואר שני במנהל עסקים ראשת

 דגש חשוב:

כל הקורסים  –  22.10.23טכנולוגיות מידע עד מעבר של בחינת פטור בבתנאי סטודנט שלא עמד בהצלחה 

 בגין תשלום המקדמה.  יחויביבוטלו והוא וב' רשום בסמסטר א' הוא אליהם 

 בנוסף, יוכל להעביר את תשלום המקדמה לשנה העוקבת ולהגיש מועמדות בשנית במרכז ייעוץ ורישום. 

 

 לא יתאפשר החזר של תשלום המקדמה. -למען הסר ספק 

 

 בברכה,                                                                                             

 נור חאג'                                                                                              

 אחראית מכינות                                                                                             

 ולימודים טרום אקדמיים                                                                                            
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