
.נא לעקוב גם בהודעות בלוח הודעות החוגי. יתכנו שינויים6.9.22

.בקובץ דפי מידע באתר החוג ניתן למצוא פירוט תוכניות לימוד בהתאם למסלול וגם טבלת קורסי חובה עם חלוקה לסמסטרים

. מעבדות יש לבחור רק אחת/קבוצות תרגיל' בקורסים עם מס

קדמים ושאר הפרטים ניתן לראות בהצגת הקורס בקטלוג הקורסים האוניברסיטאי באתר של מינהל תלמידים, תוכן של הקורס

סיוםהתחלהיוםשם  מרצהתיאור אירועקצר- אירוע ז"נהערותמספר קורס

08:0010:00'גגזואי סמאח' גבשיעור- מבוא למדעי המחשב 01א203.11105203.1110

12:0014:00'ה

10:0012:00'א1תרגיל - מבוא למדעי המחשב 02א203.1110

10:0012:00'ב2תרגיל - מבוא למדעי המחשב 03א203.1110

14:0016:00'ג3תרגיל - מבוא למדעי המחשב 04א203.1110

16:0018:00'ה4תרגיל - מבוא למדעי המחשב 05א203.1110

16:0018:00'ב5תרגיל - מבוא למדעי המחשב 06א203.1110

08:0010:00'א1מעבדה - מבוא למדעי המחשב 07א203.1110

08:0010:00'ב2מעבדה - מבוא למדעי המחשב 08א203.1110

18:0020:00'ג3מעבדה - מבוא למדעי המחשב 09א203.1110

18:0020:00'ה4מעבדה - מבוא למדעי המחשב 10א203.1110

18:0020:00'ב5מעבדה - מבוא למדעי המחשב 11א203.1110

08:0010:00'אדעון אליאס'מר גשיעור- ארגון המחשב ושפות סף 01א203.11303203.1130

12:0014:00'ד1תרגיל - ארגון המחשב ושפות סף 02א203.1130

18:0020:00'ד2תרגיל - ארגון המחשב ושפות סף 03א203.1130

12:0014:00'ה3תרגיל - ארגון המחשב ושפות סף 04א203.1130

08:0010:00'ג4תרגיל - ארגון המחשב ושפות סף 05א203.1130

14:0016:00'אמר גרליץ ארזשיעור- מבוא לחמרה 01א203.12105203.1210

14:0016:00'ד

08:0010:00'ב1תרגיל - מבוא לחמרה 02א203.1210

16:0018:00'ד2תרגיל - מבוא לחמרה 03א203.1210

18:0020:00'ה3תרגיל - מבוא לחמרה 04א203.1210

10:0012:00'ד4תרגיל - מבוא לחמרה 05א203.1210



14:0018:00'המר עכריה אסלאםשיעור- אלגברה לינארית 01א203.18105203.1810

12:0014:00'ב1תרגיל - אלגברה לינארית 02א203.1810

16:0018:00'ג2תרגיל - אלגברה לינארית 03א203.1810

16:0018:00'ד3תרגיל - אלגברה לינארית 04א203.1810

18:0020:00'א4תרגיל - אלגברה לינארית 05א203.1810

12:0014:00'דרבינוביץ יורי' פרופשיעור- ' אלגברה ב01א203.18205203.1820

16:0018:00'ג

08:0010:00'ב1תרגיל - ' אלגברה ב02א203.1820

14:0016:00'ד2תרגיל - ' אלגברה ב03א203.1820

08:0012:00'הקרן דניאל' פרופשיעור - 1א "חדו01א203.18305203.1830

14:0016:00'א1תרגיל  - 1א "חדו02א203.1830

14:0016:00'ב2תרגיל  - 1א "חדו03א203.1830

10:0012:00'ד3תרגיל  - 1א "חדו04א203.1830

18:0020:00'ד4תרגיל  - 1א "חדו05א203.1830

10:0012:00'גמר מנסור מנסורשיעור - 2א "חדו01א203.18405203.1840

08:0010:00'ה

10:0012:00'א1תרגיל  - 2א "חדו02א203.1840

10:0012:00'ד2תרגיל  - 2א "חדו03א203.1840

16:0018:00'ארון צבי נגה' פרופשיעור- מתמטיקה דיסקרטית 01א203.18505203.1850

08:0010:00'ד

12:0014:00'א1תרגיל - מתמטיקה דיסקרטית 02א203.1850

16:0018:00'ב2תרגיל - מתמטיקה דיסקרטית 03א203.1850

14:0016:00'ד3תרגיל - מתמטיקה דיסקרטית 04א203.1850

18:0020:00'א4תרגיל - מתמטיקה דיסקרטית 05א203.1850

אשר יוסף-בן' פרופשיעור- מבנה מהדרים 01א5203.2130שיעור מתוקשב203.2130

16:0018:00'ב1תרגיל - מבנה מהדרים 02א203.2130תרגילים פרונטליים

08:0010:00'ג2תרגיל - מבנה מהדרים 03א203.2130

18:0020:00'ה3תרגיל - מבנה מהדרים 04א203.2130



08:0010:00'ה4תרגיל - מבנה מהדרים 05א203.2130

12:0014:00'אר אבני גיא"דשיעור- מבני נתונים 01א203.23105203.2310

08:0010:00'ד

16:0018:00'א1תרגיל - מבני נתונים 02א203.2310

10:0012:00'ב2תרגיל - מבני נתונים 03א203.2310

18:0020:00'ג3תרגיל - מבני נתונים 04א203.2310

14:0016:00'גפלדמן מורן' פרופשיעור- תכנון וניתוח אלגוריתמים 01א203.24105203.2410

16:0018:00'א

12:0014:00'א1תרגיל - תכנון וניתוח אלגוריתמים 02א203.2410

14:0016:00'ב2תרגיל - תכנון וניתוח אלגוריתמים 03א203.2410

08:0010:00'ד3תרגיל - תכנון וניתוח אלגוריתמים 04א203.2410

10:0012:00'אר רוזנבאום דן"דשיעור- שיטות הסתברותיות 01א203.24805203.2480

14:0016:00'ה

12:0014:00'ב1תרגיל - שיטות הסתברותיות 02א203.2480

10:0012:00'ג2תרגיל - שיטות הסתברותיות 03א203.2480

16:0018:00'ה3תרגיל - שיטות הסתברותיות 04א203.2480

16:0020:00'גר גרוסמן מלכי"דשיעור- הנדסת תוכנה 01א4203.3140בחירה203.3140

18:0020:00'דתרגיל- הנדסת תוכנה 02א203.3140

18:0020:00'דקרן דניאל' פרופסמינר-ניטור במערכות מבוזרות01א2203.3156סמינר 203.3156

08:0010:00'הנוימן אילן' פרופסמינר בבדיקת תכונות01א2203.3196סמינר 203.3196

12:0014:00'בר בן צבי אורן"דסמינר בתורת הרשתות01א2203.3214סמינר 203.3214

18:0020:00'בפלדמן דן' פרופשיעור- לימוד ביג דטה בענן 01א4203.3284בחירה203.3284

10:0012:00'ד

12:0014:00'אנוימן אילן' פרופשיעור- מודלים חישוביים 01א203.35105203.3510

12:0014:00'ה

14:0016:00'א1תרגיל - מודלים חישוביים 02א203.3510

12:0014:00'ב2תרגיל - מודלים חישוביים 03א203.3510

10:0014:00'ומר בושינסקי שישיעור- מבוא לבינה מלאכותית 01א4203.3610בחירה203.3610



08:0012:00'גר פורן רועי"דשיעור- גרפיקה ממוחשבת 01א4203.3710בחירה203.3710

08:0012:00'באור חגית-הל' פרופשיעור- עיבוד תמונה 01א4203.3730בחירה203.3730

14:0016:00'במעבדה-עיבוד תמונה02א203.3730

09:0012:00'אי מרגריטה'אוסדצ' פרופשיעור- למידה עמוקה 01א4203.3834בחירה203.3834

14:0016:00'התרגיל- למידה עמוקה 02א203.3834

09:0012:00'אר אלכסנדרוביץ גדי"דשיעור-מבוא לחישוב קוונטי01א3203.3836בחירה203.3836

16:0019:00'המר פלג נמרודשיעור- דחיסת תמונה וקול 01א3203.3880בחירה203.3880

14:0016:00'גר עקביה עדי"דסמינר בחישוב בטוח רב משתתפים01א2203.4335סמינר 203.3335

16:0019:00'אר דורי מיכל"דשיעור- אלגוריתמים מבוזרים 01א3203.4404בחירה203.3404

12:0015:00'הוימן אורן' פרופשיעור- אלגוריתמים לגרפים מישוריים 01א3203.4414בחירה203.3414

14:0017:00'דשאלתיאל רונן' פרופשיעור- אקראיות בחישוב 01א3203.4426בחירה203.3426

14:0016:00'אדונקלמן אור' פרופשיעור- אבטחת מחשבים ורשתות 01א4203.4448בחירה203.3448

12:0014:00'ד

וינטנר שולי' פרופשיעור- עיבוד שפות טבעיות 01א3203.4670בחירה מתוקשב203.3670

01:0004:00'גר פורן רועי"דמעבדה בגרפיקה ממוחשבת01א3203.4704מחליף פרויקט/בחירה203.3704

14:0017:00'בי מרגריטה'אוסדצ' פרופשיעור-למידה מחיזוקים 01א3203.4779בחירה203.3779

ר רוזנבאום דן"ד

12:0014:00'גר עקביה עדי"דמעבדה- מעבדה בחישוב בטוח בענן 01א3203.4850מחליף פרויקט/בחירה203.3850


