
צעדים ראשונים באקדמיה

המזכירות האקדמית מקדמת בברכה את  
,  הסטודנטים החדשים והוותיקים הבאים בשעריה
ומאחלת לכם הצלחה רבה בשנת הלימודים  

.א"תשפ

.לנוחיותכם מצורף מידע מרוכז אודות הלימודים במערכת האקדמית





!ברוכים הבאים

לימודי דוקטורט✓ארבע פקולטות✓
לימודי תעודה✓ף"ל תש"החל משנה–בית ספר לרפואה ✓
הכשרת מורים ותעודת הוראה✓שלושה בתי ספר✓
תכניות לימוד לתואר השני16✓

,  סטודנטים16,000-א ילמדו באוניברסיטת אריאל כ"ל תשפ"בשנה
סטודנטים במערכת האקדמית14,000-מתוכם כ



כל המידע במקום אחד

כאןפירוט על כלים והנחיות לשעת חירום ניתן למצוא 
כאןלחץ –מצגת הדרכה לשימוש בזום ✓
כאןלחץ –מדריך לשימוש בזום ✓

https://www.ariel.ac.il/wp/acad-sec/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99/
https://www.ariel.ac.il/wp/corona/
https://www.ariel.ac.il/sites/elad/Unicko/Zoom-Student_he_1.pdf
https://www.ariel.ac.il/sites/elad/Unicko/Zoom-Student_he_2.pdf


מערכת המידע האישי

(מערכת הפניות)נט . מערכת אריאל
.  כל פניה מתועדת ומחויבת טיפול בפרק זמן קצוב

וקבלת עדכונים שוטפים–" אריאל בסלולר"אפליקציית 
.עדכון פרטים אישיים✓
.גיליון ציונים/אישור לימודים/מערכת שעות✓
.וביצוע תשלומים שונים ( חובות/ זיכויים)צפייה במצב החשבון ✓
.הגשת בקשות למדורים השונים✓

שיחות עם נציגי שנתונים
.ללמידה והפקת לקחים, מחלקות הלימוד מקיימות שיחות עם נציגי השנתונים

סקרי שביעות רצון סטודנטים וסקרי איכות הוראה  
הודעות טרום הפצת הסקרים יישלחו סמוך למועד  . אנו מזמינים אתכם להשיב לסקרים ולהשפיע. מתקיימים מידי שנה

. כאןלפרטים על סקרי איכות ההוראה לחץ . הסקר

שימו

ובמידת הצורך עם ראש המנהל, ניתן לפנות ולקבוע שיחה אישית עם רכזות הסטודנטיםתמיד

שמים דגש על השירות

https://www.ariel.ac.il/wp/acad-sec/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94/


רכזת המחלקה  
.היא הדמות המנהלית המסייעת לכם לאורך הלימודים

.או הכוונה לגורם המסייע, במחלקות הלימוד תקבלו מענה לכל שאלה

:  אופן יצירת הקשר עם המחלקה
מענה טלפוני ובהתאם לתו הסגול , (פניות)נט . מערכת אריאל



צעדים מנהליים ראשונים 



צעדים מנהליים ראשונים 
א"לוח זמנים אקדמי תשפ✓

מידע אישי✓

רישום לקורסים  ✓

מבנה מערכת השעות✓

בקשות לפטור מקורסים✓

בחינות✓

✓Ariel Exclusive Programs

https://www.ariel.ac.il/wp/%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d/


קבלה על תנאי  
מתבקש לעמוד בדרישות שהוצבו לו ולהציגם למזכירות  , סטודנט שהתקבל על תנאי

.המחלקה עד לתאריך הנקוב במכתב הקבלה

(וועדות הוראה, מעקב אקדמי)דרישות מעבר משנה לשנה 
על כל סטודנט לסיים את שנת הלימודים האקדמית  , בכדי להיות זכאי לעלות שנה

.לכל הפחות65בממוצע 

הקפדה על סיום לימודים בשנות התקן  
,  אנא הקפידו על קצב ההתקדמות, לכל תואר מוגדרים מספר שנים ללימודי התואר

.בהתאם לתכנית הלימודים המחלקתית

צעדים אקדמיים ראשונים 



קבלה על תנאי  
מתבקש לעמוד בדרישות שהוצבו לו ולהציגם למזכירות המחלקה עד לתאריך  , סטודנט שהתקבל על תנאי

.הנקוב במכתב הקבלה

(וועדות הוראה, מעקב אקדמי)דרישות מעבר משנה לשנה 
65על כל סטודנט לסיים את שנת הלימודים האקדמית בממוצע , בכדי להיות זכאי לעלות שנה

.לכל הפחות

הקפדה על סיום לימודים בשנות התקן  
בהתאם , אנא הקפידו על קצב ההתקדמות, לכל תואר מוגדרים מספר שנים ללימודי התואר

.לתכנית הלימודים המחלקתית

צעדים אקדמיים ראשונים 



דרישות קדם כתנאי לרישום לקורסי המשך  
לקורסים המתקדמים יש דרישה ללמידה  . בשנה הראשונה נלמדים קורסי הבסיס

אנא הקפידו לעבור את קורסי המבואות בהצלחה כדי  . מוקדמת של קורסי הבסיס
.למנוע עיכובים בהתקדמות האקדמית

נוכחות בהרצאות  
.הנוכחות בהרצאות הינה בהתאם לדרישות המרצה ומופיעה בסילבוס הקורס

שימו
כאןלחצו -לעיקרי הנהלים והכללים 

צעדים אקדמיים ראשונים 

https://www.ariel.ac.il/wp/%d7%97%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d/


–דרישת פטור אקדמי באנגלית 
כאןלרשימת הרמות לחץ -סיווג רמת האנגלית כתנאי קבלה הכרחי ✓
לא יאוחר מסוף השנה של השנה  , עד לרמת פטור, כל הסטודנטים נדרשים לסיים את חובות האנגלית✓

.הקודמת לשנה האחרונה של לימודיהם
/  ר"אמיעל פי ציון במבחן פ סיווג רמתך שנקבע "מתבצע ע, רישום לקורסי אנגלית בתואר הראשון✓

.תת ציון אנגלית בפסיכומטרי/ ם"אמיר
.ללימודים' שנה א' לימודי אנגלית בסמסטר אחובת תחילת ✓
.ז"אנגלית אינו מקנה צבירת נקורס✓

שימו

לא יורשו להירשם לסמינרים  , סטודנטים שלא סיימו את חובותיהם באנגלית כנדרש
.בתואר עד להשלמת חובותיהם באנגלית

צעדים אקדמיים ראשונים 



קורסי מורשת
ז בקורסים בתחום"נ8א נדרשים להשלים "סטודנטים המתחילים את לימודיהם בשנת תשפ

.כחלק מלימודי התואר הראשוןמורשת ישראל

.  מטרתם של קורסים אלה היא להעשיר את הידע הכללי של הסטודנטים

:המחלקה למורשת ישראל מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים הבאים

ארכאולוגיה והיסטוריה של עם ישראל, ארץ ישראל–ז "נ4✓
ספרות ופילוסופיה יהודית, מקרא–ז "נ4✓

כ"ז סה"נ8✓

שימו

.יש לסיים את כל קורסי המורשת במהלך לימודי התואר

צעדים אקדמיים ראשונים 



הפקולטה להנדסה
4בניין  מזכירות הפקולטה להנדסה
1בניין  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
8בניין  הנדסת תעשיה וניהול
2בניין  הנדסה אזרחית
5בניין  הנדסת כימיה
8בניין  ומכטרוניקההנדסת מכונות 

3בניין  משרדי המזכירות האקדמית

3בניין  מדור רישום וקבלה

3בניין  מדור שכר לימוד

6בניין  המחלקה לאנגלית

51בניין  המחלקה למורשת ישראל

בית הספר לתקשורת
21בניין

הפקולטה למדעי הטבע
11בניין  מזכירות הפקולטה למדעי הטבע
6בניין  ביולוגיה מולקולרית
4בניין  כימיה ביולוגית
11בניין  מדעי המחשב מתמטיקה
3בניין  פיזיקה

בית הספר לארכיטקטורה  
55בניין 

בית הספר לרפואה  
3בניין

הפקולטה למדעי הבריאות  
53בניין 

הפקולטה למדעי החברה והרוח  
51בניין 

בקמפוסהתמצאות
מקווים לראות אתכם 
..ברחבי הקמפוס בקרוב



אוניברסיטת אריאל בשומרון
מאחלת לכם שנה של בריאות והצלחות

אברהם לינקולן". תהיו טובים בזה, מה שלא תהיו"

Braslavi)מ "ברסלבי אדריכלים בע: תכנון Architects LTDל"בפרסום המיועד לחו)


