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.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

14:0017:00'גפלדמן דן' פרופשיעור- תכנות מונחה עצמים 01ב203.11204203.1120

14:0016:00'א1תרגיל - תכנות מונחה עצמים 02ב203.1120

12:0014:00'ב2תרגיל - תכנות מונחה עצמים 03ב203.1120

10:0012:00'ד3תרגיל - תכנות מונחה עצמים 04ב203.1120

10:0012:00'הר אייזנר עידן"דשיעור- אלגברה לינארית 01ב203.18105203.1810

12:0014:00'ג

16:0018:00'ב1תרגיל - אלגברה לינארית 02ב203.1810

14:0016:00'ה2תרגיל - אלגברה לינארית 03ב203.1810

16:0020:00'הר אייזנר עידן"דשיעור- ' אלגברה ב01ב203.18205203.1820

16:0018:00'א1תרגיל - ' אלגברה ב02ב203.1820

16:0018:00'ד2תרגיל - ' אלגברה ב03ב203.1820

18:0020:00'ה3תרגיל - ' אלגברה ב04ב203.1820

15:0019:00'המר עכריה אסלאםשיעור - 1א "חדו01ב203.18305203.1830

10:0012:00'א1תרגיל  - 1א "חדו02ב203.1830

14:0016:00'ה2תרגיל  - 1א "חדו03ב203.1830

10:0012:00'אשיעור - 2א "חדו01ב203.18405203.1840

12:0014:00'ד

12:0014:00'א1תרגיל  - 2א "חדו02ב203.1840

17:0019:00'ג2תרגיל  - 2א "חדו03ב203.1840

18:0020:00'ד3תרגיל  - 2א "חדו04ב203.1840

08:0010:00'אר מאיר אור"דשיעור- מתמטיקה דיסקרטית 01ב203.18505203.1850

08:0010:00'ד

08:0010:00'ב1תרגיל - מתמטיקה דיסקרטית 02ב203.1850

08:0010:00'ה2תרגיל - מתמטיקה דיסקרטית 03ב203.1850

18:0020:00'ב3תרגיל - מתמטיקה דיסקרטית 04ב203.1850

08:0012:00'דקולודני רחל' פרופשיעור- מערכות הפעלה 01ב203.21105203.2110

10:0012:00'א1תרגיל - מערכות הפעלה 02ב203.2110



14:0016:00'ד2תרגיל - מערכות הפעלה 03ב203.2110

16:0018:00'ה3תרגיל - מערכות הפעלה 04ב203.2110

14:0016:00'הוימן אורן' פרופשיעור- מבני נתונים 01ב203.23105203.2310

10:0012:00'ג

08:0010:00'ג1תרגיל - מבני נתונים 02ב203.2310

12:0014:00'ה2תרגיל - מבני נתונים 03ב203.2310

14:0016:00'ארבינוביץ יורי' פרופשיעור- תכנון וניתוח אלגוריתמים 01ב203.24105203.2410

12:0014:00'ה

12:0014:00'א1תרגיל - תכנון וניתוח אלגוריתמים 02ב203.2410

14:0016:00'ה2תרגיל - תכנון וניתוח אלגוריתמים 03ב203.2410

08:0010:00'הר בן צבי אורן"דשיעור- מבוא ללוגיקה 01ב203.28503203.2850

08:0010:00'א1תרגיל - מבוא ללוגיקה 02ב203.2850

16:0018:00'ב2תרגיל - מבוא ללוגיקה 03ב203.2850

12:0014:00'ד3תרגיל - מבוא ללוגיקה 04ב203.2850

16:0020:00'גר גרוסמן מלכי"דשיעור- הנדסת תוכנה 01ב4203.3140בחירה203.3140

14:0016:00'גתרגיל- הנדסת תוכנה 02ב203.3140

14:0016:00'הדונקלמן אור' פרופשיעור- רשתות תקשורת 01ב4203.3210בחירה203.3210

14:0016:00'בתרגיל- רשתות תקשורת 02ב203.3210

08:0012:00'אר אבני גיא"דשיעור-אימות פורמלי01ב4203.3223בחירה203.3223

08:0012:00'גפלדמן מורן' פרופשיעור- אופטימיזציה קומבינטורית 01ב4203.3452בחירה203.3452

08:0012:00'גשאלתיאל רונן' פרופשיעור- מודלים חישוביים 01ב203.35105203.3510

14:0016:00'ב1תרגיל - מודלים חישוביים 02ב203.3510

18:0020:00'ה2תרגיל - מודלים חישוביים 03ב203.3510

10:0014:00'ומר בושינסקי שישיעור- מעבדה בבינה מלאכותית 01ב4203.3630בחירה203.3630

08:0010:00'הר אבני גיא"דסמינר-תורת המשחקים01ב2203.3675סמינר203.3675

12:0016:00'דר קורמן סיימון"דשיעור- ראייה ממוחשבת 01ב4203.3702בחירה203.3702

16:0018:00'באור חגית-הל' פרופסמינר- עיבוד תמונה מתקדם 01ב2203.3775סמינר203.3775

11:0013:00'בר ורניק גיל"דשיעור- מבוא לענן וביג דטה 01ב2203.3840בחירה203.3840

17:0020:00'האשר יוסף-בן' פרופשיעור- אופטימיזציות מתקדמות של מהדרים 01ב3203.4190בחירה203.3137

16:0019:00'גאשר יוסף-בן' פרופמעבדה-תכנון רכיבי חומרה למערכות משובצות01ב3203.4260מחליף מעבדה/בחירה203.3260

01:0004:00'גפלדמן דן' פרופמעבדה- רובוטיקה מתקדמת 01ב3203.4277מחליף מעבדה/בחירה203.4277

08:0011:00'ברון צבי נגה' פרופשיעור- תורת האינפורמציה במדעי המחשב 01ב3203.4370בחירה203.3370

12:0014:00'אדונקלמן אור' פרופשיעור- מבוא לקריפטוגרפיה 01ב4203.4444הקורס בשפה אנגלית203.3444



12:0014:00'ה

14:0017:00'בשאלתיאל רונן' פרופשיעור- סיבוכיות 01ב3203.4520בחירה203.3520

17:0020:00'ברבינוביץ יורי' פרופשיעור-נושאים בתיאוריה של מדעי המחשב01ב3203.4534בחירה203.3534

16:0019:00'דרון צבי נגה' פרופשיעור- קודים ואלגוריתמים לתיקון שגיאות 01ב3203.4570בחירה203.3570

01:0004:00'גר פורן רועי"דמעבדה בגרפיקה ממוחשבת01ב3203.4704מחליף מעבדה/בחירה203.3704

14:0016:00'אר פורן רועי"דסמינר שיטות מתקדמות בגרפיקה ממוחשבת01ב2203.4714סמינר203.3714

08:0011:00'באור חגית-הל' פרופמעבדה-חקר חישובי של התנהגות אנושית01ב3203.4734בחירה203.3734

12:0014:00'גר עקביה עדי"דמעבדה בלמידת מכונה משמרת פרטיות01ב3203.4762מחליף מעבדה/בחירה203.3762

17:0020:00'אר רוזנבאום דן"דשיעור- מבוא ללמידה ממוכנת 01ב4203.4770בחירה203.3770

12:0014:00'במעבדה-מבוא ללמידה ממוכנת02ב203.4770

14:0017:00'הר עקביה עדי"דשיעור- חישוב בטוח רב משתתפים 02ב3203.4860בחירה203.3861


