
לימודים מתקדמים
בפקולטה

תוכניות לימודים לתואר שני

להנדסה אזרחית וסביבתית

המחר
לחקוראת

ME / M.Sc.



הנדסת מבנים וניהול הבנייה
הנדסת תחבורה

הנדסת גיאו-אינפורמציה
הנדסת הסביבה, מים וחקלאות

מסלול ללא תזה - 40 נק'
מסלול עם תזה - 20 נק' + הגשת תזה

M.Sc.    ME

ME
M.Sc.

82        80
84        80
82        75
82        75

ממוצע נדרש:

דרישות לימודים:

שימו לב:
בכל המסלולים: קורסי קדם ייעודיים למסלול.

אחד/  עם  הנחייה  לתאם  נדרש   :M.Sc. נתיבי  בכל 
אחת מחברי הסגל מראש.

נתיבי .M.Sc למלגאים: הגשת נושא מחקר תוך 9/12 
חודשים בהתאם ליחידה.

ישנן הגבלות/דרישות נוספות בקבלה בהתאם למסלול 
הנבחר ולתואר הראשון של המועמד.

 M.Sc. .M.Sc כללי עם תזה: קיים גם מסלול  מסלול 
בקבלה  הנוספות  ההגבלות/דרישות  בו  תזה  עם  כללי 
גמישות יותר. מסלול זה מתאים לסטודנטים עם תואר 

ראשון מפקולטה אחרת או ממוסד אחר.

תנאי קבלה



מלגה.  לבקש  יכולים  תזה  עם  שני  לתואר  סטודנטים 
המלגה היא בדרך כלל בגובה של 4 מנות (מלגה שאינה 
חייבת במס). סטודנטים המקבלים מלגה צריכים לעמוד 
בתנאי המלגה ובכלל זה להגיע לטכניון במהלך השבוע. 
לתרגל  יוכלו  מתאימים  שימצאו  סטודנטים  לכך,  מעבר 

בהיקף של עד 1,100 יחידות תעסוקה. 

לתואר  סטודנטים  בפני  פתוח  לדוקטורט  ישיר  מסלול 
לעמידה  ובהתאם  סמסטרים  מספר  לאחר  תזה  עם  שני 

בתנאים. 

סטודנטים המקבלים מלגה יכולים 
להגיש בקשה למעונות. לחצו כאן

מפעל הפרסים רב השנים של הפקולטה 
כולל גם פרסי הצטיינות הקשורים 

לתארים הגבוהים. לחצו כאן

תנאי הקבלה המלאים מופיעים 
באתר בית הספר לתארים 

מתקדמים.לחצו כאן

מלגות, מעונות ומידע נוסף

תעריף מנת מלגה:
אחרי נושא מחקר            לפני נושא מחקר 

מלגה למגיסטר 
מלגה לדוקטור

974 ₪
1,240 ₪

1,042 ₪
1,347 ₪

https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/
https://cee.technion.ac.il/scholarships/
https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/faculties/f001/


שרון גבע
רכזת תארים מתקדמים

sharon.geva@technion.ac.il
04-8292565

שירן שוורץ
רכזת תארים מתקדמים

ביחידה להנדסת הסביבה, מים וחקלאות
shiran.s@technion.ac.il

04-8292343

תמי צאצאשוילי
רכזת תארים מתקדמים

ביחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה
tami@technion.ac.il

04-8292322

ציפי בן סימון
רכזת תארים מתקדמים

ביחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה
transeng@technion.ac.il

04-8292366

צרו קשר
נשמח לעמוד לרשותכן.ם

https://cee.technion.ac.il


