בס"ד

קורסי קדם /הכנה לקורסים האקדמיים
הנדסה ומדעי המחשב קמפוס לב ,קמפוס טל ומבח"ר בנים
שם ומס' הקורס

הערות
חובה לכל הסטודנטים.

קורס קדם במתמטיקה למהנדסים
120000

*סטודנט עם ציון  95ומעלה ב 5-יח"ל בגרות במתמטיקה יוכל לקבל
פטור ע"ס ציון  80ומעלה במבחן הכניסה שיתקיים לפני סמס' אלול.

קורס קדם במכניקה/פיסיקה
140001

חובה לסטודנטים הנדסת אלקטרוניקה והנדסת
אלקטרו-אופטיקה אשר אין להם ציון  60ומעלה ב5 -
יח"ל בגרות בפיסיקה.

עלות הקורס וסך השעות
₪ 750
סה"כ  65שעות אקדמיות

₪ 600
סה"כ  52שעות אקדמיות

הקורס מומלץ לתלמידים בעלי  5יח"ל בפיסיקה על מנת לרענן
את ידיעותיהם.

קורס קדם בפיסיקה שלב א'
140002

חובה לסטודנטיות ביו-אינפורמטיקה אשר אין להם
ציון  60ומעלה ב  5יח"ל בגרות בפיסיקה.

₪ 345
סה"כ  30שעות אקדמיות

חובה לכל סטודנט בהנדסת תוכנה או הנדסת
מערכות תקשורת שאין לו ציון  75ומעלה ב 5 -יח"ל
בבגרות בפיסיקה.

₪ 300

הקורס נלמד בסמסטר אלול לקראת שנה ב'.

קורס מכינה בפיסיקה למחשבים
140004

סה"כ  26שעות אקדמיות

ולסטודנטים בחוג מדעי המחשב שירצו לקחת את הקורס פיסיקה
להנדסת מחשבים .141001

קורס מבוא למחשבים למהנדסים
150000

חובה לכל סטודנט שאין לו ציון  60ומעלה ב 3 -יח"ל
בגרות במחשבים.

 300ש"ח
סה"כ  26שעות אקדמיות

חובה לסטודנטיות בחוג ביו-אינפורמטיקה אשר אין
להן ציון  60ומעלה ב  5 -יח"ל בגרות בכימיה.

₪ 450
סה"כ  39שעות אקדמיות

סטודנטים בחוג הנדסה תעשיה וניהול פטורים מקורס זה.

קורס הכנה בכימיה
160001
קורס מתמ'  4יח"ל
100224

₪ 1200

מתקיים לסטודנטים בחוג מדעי המחשב -דוברי
אנגלית בלבד

מדעי המחשב והנדסת תוכנה ,לתלמידות מכון לוסטיג ,תכניות מח"ר טל
שם ומס' הקורס

הערות

קורס מתמטיקה  3יח"ל  -מכינה קד"א
100603

חובה לסטודנטיות עם ציוני 'חוצים'
או
לפי שיקול דעת של מדור מידע ורישום.

קורס מתמטיקה  4יח"ל  -מכינה קד"א
100604

חובה לסטודנטיות עם ציוני 'חוצים'
או
לפי שיקול דעת של מדור מידע ורישום.

הכנה במתמטיקה להנדסה  -מכינה קד"א
100605

סטודנטיות בתכניות במח"ר טל אשר זכאיות לתעודת בגרות ויש להן ציון
 80ומעלה ב 3 -יח"ל בגרות במתמטיקה ,ציון תיל  600ומעלה וציון
התאמה  82ומעלה בלבד.

קורס קדם במתמטיקה למהנדסים
120000

חובה לכל הסטודנטיות

ניתן רק במכון לוסטיג חוגי מחשבים מכינת
שילוב

ניתן למשלימות תואר במדעי המחשב
בתכנית דעת ובמכון לוסטיג מכינת שילוב

ניתן רק לתכניות במח"ר טל

קורס קדם בפיסיקה שלב א'
140002
קורס מבוא למחשבים למהנדסים
150000

*סטודנטית עם ציון  95ומעלה ב 5-יח"ל בגרות במתמטיקה תוכל לקבל פטור ע"ס ציון 80
ומעלה במבחן הכניסה .חובה להירשם לבחינה עד התאריך הקובע .פרטים בעמודים הבאים.

עלות הקורס וסך השעות
 900ש"ח
סה"כ  78שעות אקדמיות

 900ש"ח
סה"כ  78שעות אקדמיות
מי שמחויבת גם בקורס 100603
ובקורס  100604המחיר יחד1,400 -
ש"ח
₪ 900
סה"כ  78שעות אקדמיות

₪ 750
סה"כ  65שעות אקדמיות

חובה לכל סטודנטית במכינת שילוב להנדסת תוכנה במכון לוסטיג
בלבד
חובה לכל סטודנטית שאין לה ציון  60ומעלה ב 3 -יח"ל בגרות ₪ 300
סה"כ  26שעות אקדמיות
במחשבים.

₪ 345
סה"כ  30שעות אקדמיות

סיעוד כל הקמפוסים

שם ומס' הקורס
מתמ' השלמה ל 4-יח"ל לסיעוד מכינה קד"א
100601

הערות
חובה לסטודנטים שאין להם ציון  75ומעלה
ב 4 -יח"ל בגרות במתמטיקה.

חובה לכל הסטודנטים
קורס קדם במתמטיקה לסיעוד
120002
קורס הכנה בכימיה לסיעוד
160000

*סטודנט עם ציון  85ומעלה ב 5-יח"ל בגרות במתמטיקה או ציון  95ומעלה ב 4-יח"ל ,יוכל לקבל
פטור ע"ס ציון  80ומעלה במבחן הכניסה .חובה להירשם לבחינה עד התאריך הקובע .פרטים
בעמודים הבאים.

עלות הקורס וסך השעות
₪ 600
סה"כ  52שעות אקדמיות

₪ 300
סה"כ  26שעות אקדמיות

חובה לכל הסטודנטים שאין להם ציון  60ומעלה ב 3 -יח"ל בגרות
בכימיה.

₪ 160
סה"כ  14שעות אקדמיות

מבוא לביולוגיה של התא
270010

קורסי חובה אקדמיים לכל הסטודנטים

החיוב לפי מספר נ"ז ומשולם בשכר
הלימוד השנתי

כימיה כללית
270001

קורסי חובה אקדמיים לכל הסטודנטים

החיוב לפי מספר נ"ז ומשולם בשכר
הלימוד השנתי

הפקולטה לניהול  -החוג לחשבונאות ומערכות מידע והחוג למנהל עסקים כל הקמפוסים
שם ומס' הקורס

הערות

עלות הקורס וסך השעות

מתמטיקה קד"א למנע"ס  -מכינה
קד"א
100600
רק לתלמידות לוסטיג ומח"ר טל

חובה לסטודנטיות בפקולטה לניהול אשר אין להן בגרות ו/או אין להן
ציון נדרש בבגרות במתמטיקה.

₪ 920
סה"כ  80שעות אקדמיות

קורס מבוא לאשנב
120010

חובה לכל הסטודנטים שעומדים/ות בתנאי הקבלה
למעט סטודנטיות שקבלו ציון עובר בקורס מתמ' קד"א .100200

₪ 300
סה"כ  26שעות אקדמיות

*סטודנט עם ציון  85ומעלה ב 5 -יח"ל בגרות במתמטיקה
או
רו"ח פטור מהקורס.

קורס אשנב למתמטיקה
120001

יסודות המערכת חשבונאית
200704
יישומי מחשב בניהול
200730

חובה לכל הסטודנטים
*סטודנט עם ציון  85ומעלה ב 5 -יח"ל בגרות במתמטיקה ,יוכל לקבל פטור מהקורס ע"ס שיחה עם
רכז הקורס לפני תחילת סמס' א'.
* רו"ח פטור/ה מהקורס

חובה לכל הסטודנטים בחוג לחשבונאות
פטור מהקורס:
בעל סוג  2ומעלה בהנה"ח מטעם משרד העבודה ,יועץ מס מטעם משרד
העבודה או למי שיש ציון  60ומעלה ב 5 -יח"ל בגרות בחשבונאות.
קורס חובה אקדמי לסטודנטים הפקולטה לניהול
נלמד באופן מתוקשב

₪ 450
סה"כ  39שעות אקדמיות

₪ 600
סה"כ  52שעות אקדמיות

החיוב לפי נ"ז ומשולם בשכר הלימוד השנתי

סמינריון מקצועי
200191

קורס חובה אקדמי לסטודנטים הפקולטה לניהול

החיוב לפי נ"ז ומשולם בשכר הלימוד השנתי

יסודות המשפט
200605

קורס חובה אקדמי לסטודנטים חשבונאות

החיוב לפי נ"ז ומשולם בשכר הלימוד השנתי

מבוא לניהול
210001

קורס חובה אקדמי לסטודנטים מנהל עסקים

החיוב לפי נ"ז ומשולם בשכר הלימוד השנתי

