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 נהלי הקורס

 מידע כללי
  נקודות, רשימה א'. 3משקל הקורס הוא 
 :הקורס יעסוק בנושאים הבאים 

 שיטות היוריסטיות לחיפוש במרחבי חיפוש גדולים. 
 חיפוש בעצי משחק. 

 מערכות למידה.

 סופי בקורסציון 
 :הציון הסופי בקורס מבוסס על ציון שיעורי הבית וציון הבחינה וייקבע באופן הבא 

o  או פחות(, יהיה  54הציון הסופי בקורס של סטודנט שלא עבר את הבחינה )ציון
 ציון הבחינה.

o  או יותר(, הציון הסופי בקורס יורכב מ 55אם הסטודנט עבר את הבחינה )ציון-
 ציון שיעורי הבית )תקף(.  40%-)תקף( ומציון הבחינה  60%

o  בצורה שווה תרגילי הבית שלושתציון שיעורי הבית הוא ממוצע של ציוני . 
  פקטור לציון הבחינה יינתן במידת הצורך וסגל הקורס אינו מתחייב על קיומו ועל האופן

 בו הוא יינתן.
 יון תרגיל הבית ויפורטו ייתכנו בונוסים לציון על סמך ש.ב לציון הסופי של הקורס או לצ

 בתרגילים.

 תרגילי הבית
 יוגשו בזוגות בלבד! לא תינתן אפשרות עבור יחידים, שלשות וכו'. תרגילי הבית 

 יהווה מגשר בין זוגות. לאסגל הקורס 
 

  מילואים אך ורק עבורניתן לקבל דחייה בהגשת תרגילי הבית . 
בחנים או מבחנים במקצועות אחרים, שיעורי בית ארוכים  :כל סיבה אחרת )למשל

 בקורסים נוספים או מחסור בחשק( תדחה.
  של הזימון  צילוםבשביל לקבל אישור להגשה מאוחרת בגין מילואים, עליכם לשלוח

דחייה של יום בתאריך  תתקבללמתרגל האחראי על התרגיל. על כל יום מילואים, 
 ההגשה.

הגשת התרגיל )לפחות שלושה ימים( כדי לקבל  לפנישימו לב כי יש לשלוח את האישור 
 את האישור. אישורים שיוגשו לאחר מכן אינם תקפים לתרגיל ולא יזכו בהארכה.

  דוגמת אשפוז, יש לפנות למתרגל האחראי לקבלת האישור. חריגיםדחיות עקב מקרים 
 נקודות לכל יום איחור.  5ס של איחורים בהגשה שאינם באישור הם בעלות קנ 

 שבת ייחשבו על פי חישוב זה כיום אחד.-שישי
 נקודות לתרגיל בית(. 15עד שלושה ימים )כלומר קנס של עד -ניתן לאחר ב

 
  ניתן להגיש את תרגיל הבית מספר פעמים בצורה אלקטרונית עד למועד ההגשה. כל

 )כולל שינוי קוד או הוספת קובץ חסר( דינו כהגשה באיחור. עדכון לאחר מועד ההגשה
 

 .בקורס זה נבדקות העתקות 
לצורך הבדיקה הסגל משתמש בכלים אוטומטיים מתוחכמים המזהים שכפולי קוד 

 בצורות שונות. נוסף לכך תהיה בדיקה ידנית של הדוחות שמוגשים.
  ויופנה לוועדת משמעת.מידית בתרגיל הבית  0צוות שזוהה כמעתיק קוד יקבל 

 


