
מתהשם מרצהשם הקורסמס' קורססמס
שעות 
סמס

נ"ז 
סמס

נ"ז 
שנתי

42-663ד"ר יערי גור, ד"ר בורוב סטאספיזיקה 1831021

42-663ד"ר אליהו-רובינזון מיטלאלגברה לינארית183110

43-773.5ד"ר שיינר ארזחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1831121

21-331.5גב' גילת שירהמתמטיקה בדידה 1831161

22-442ד"ר קוגלר הללמבוא להנדסת תוכנה ומחשבים183120

2-200פרופ' שפי אוריתאשנב להנדסה183002

18100282613סה"כ שנה א' שמסטר 1

42-663פרופ' פרידמן אביעדפיזיקה 2831032

2210.5--ד"ר קורצוויל נועהמעבדה בפיזיקה283105

42-663ד"ר ביתן רוניחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2831142

21-331.5ד"ר שיינר ארזמשוואות דיפרנציאליות רגילות283115

31-442ד"ר וובר אופירמערכות לוגיות ספרתיות283140

2-200פרופ' פופובצר רחלהאשנב להנדסה283002

1562232010סה"כ שנה א' סמסטר 2

31-442פרופ' קלר יוסימערכות לינאריות383206

21-331.5פרופ' שיף ג'רמיאנליזה הרמונית383210

21-331.5פרופ' גיל אריאלפונקציות מרוכבות383211

21-331.5פרופ' קרסנוב יעקבמשוואות דיפרנציאליות חלקיות383215

31-442פרופ' עמיר גדעוןמבוא  להסתברות וסטטיסטיקה383216

31-442פרופ' וייס אריהמבוא להנדסת חשמל383237

331.50.75--פרופ' וייס אריהמעבדה במבוא להנדסת חשמל383238

211431.5ד"ר גלס רןתכן לוגי (מעבדה ללא נ.ז)383253

17742825.512.75סה"כ שנה ב' סמסטר 3

31-442ד"ר שטרן מיכאלמכניקה קוונטית שימושית483204

31-442פרופ' פיקסלר דרורשדות אלקטרומגנטיים483207

22-442ד"ר מיכאלי מיכאלכלים לאנליזה נומרית483214

2210.5--ד"ר נווה דורוןמעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה483243

31-442ד"ר אלבו אסףיסודות התקני מוליכים למחצה483244

31-442ד"ר סומך ברוך ענליהאותות ומערכות483245

31-442ד"ר זיידל בנימיןמבוא לבקרה483246

1772262512.5סה"כ שנה ב' סמסטר 4

22-442ד"ר אלמליח יהודהתכנות מונחה עצמים583223

32-552.5פרופ' שרגא ברוסאותות אקראיים ורעש583302

32-552.5פרופ' שור יוסףאלקטרוניקה לינארית583303

32-552.5פרופ' פיש אלכסמעגלים אלקטרוניים ספרתיים583308

331.50.75--פרופ' פיש אלכסמעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים583315

31-442פרופ' זלבסקי זאבמבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה583340

14932624.512.25סה"כ שנה ג' סמסטר 5

331.50.75--פרופ' שור יוסףמעבדה למעגלים אנלוגיים683325

00331.50.75סה"כ שנה ג' סמסטר 6

1-342.51.25ד"ר אברמוב בנימיןמעבדה למיקרו-מחשבים783305

773.5--7-פרויקט7,883401

803119.54.75סה"כ שנה ד'

89391714513266סה"כ חובות כלליות

מסלול תקשורת (תק)

קורסי חובה:

32-552.5ד"ר רביץ דרוררשתות מחשבים ואינטרנט 5834551

31-442פרופ' זהבי אפריםתקשורת ספרתית 6833101

31-442ד"ר נועם יאירעיבוד ספרתי של אותות 6833201

31-442ד"ר יצחק ברגלתקשורת ספרתית 7836182

331.50.75--ד"ר יצחק ברגלמעבדה מתקדמת בתקשורת883415

12532018.59.25סה"כ

קורסי בחירה:

31-442פרופ' גנות שרוןאלגורתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות683321

21-331.5פרופ' ברוס שרגאתקשורת אנלוגית683410

הנדסת חשמל - תשע"ח



21331.5ד"ר ענליה סומך-ברוךתורת האינפורמציה783620

221--2פרופ' לשם אמירמודלים וניתוח מתמטי של רשתות783623

21-331.5פרופ' ברוס שרגאמבוא לקידוד תקשורת ספרתית883626

21-331.5ד"ר רן גלסנושאים מתקדמים בפרוטוקולי תקשורת883627

מסלול עיבוד אותות (עא):

קורסי חובה:

31-442ד"ר נועם יאירעיבוד ספרתי של אותות 6833201

31-442פרופ' גנות שרוןאלגורתימים סטטיסטיים לעיבוד אותות683321

331.50.75--פרופ' גנות שרוןמעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות783425

31-442פרופ' גנות שרוןעיבוד ספרתי של אותות 7836242

31-442פרופ' לשם אמירניתוח סטטיסטי של מידע883420

12431917.58.75סה"כ

קורסי בחירה:

31-442פרופ' זהבי אפריםתקשורת ספרתית 6833101

21-331.5פרופ' גולדברגר יעקבמבוא ללמידת מכונה783622

221--2פרופ' לשם אמירמודלים וניתוח מתמטי של רשתות783623

21-331.5-עיבוד ספרתי של תמונות (לא ינתן בתשע"ח)783629

31-442ד"ר קוגלר הללמבני נתונים ואלגוריתמים 6,8831191

מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א)

קורסי חובה:

31-442ד"ר ויצמן יואבתהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה683311

31-442ד"ר תימן אדםמעגלים משולבים ספרתיים683313

31-442ד"ר נווה דורוןהתקני ננו-אלקטרוניקה683314

783435vlsi -331.50.75--ד"ר תימן אדםמעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו

31-442ד"ר תימן אדםמעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים783612

12431917.58.75סה"כ

קורסי בחירה:

21-331.5ד"ר ויצמן יואבשיטות תכנון מעגלים בטוחים883452

21-331.5פרופ' שור יוסימעגלים משולבים אנלוגיים6,883611

331.5--3ד"ר נווה דורוןהתקני ננו-אלקטרוניקה מתקדמים783615

21-331.5פרופ' שור יוסיתכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים783621

2-2431.5ד"ר ויצמן יואבהתקפות על מערכות חומרה783625

מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא)

קורסי חובה:

31-442ד"ר פרידמן מוטיפיסיקה של מוליכים למחצה683316

31-442ד"ר דניאלי עמוסמבוא ללייזרים683440

31-442פרופ' דנינו מאירקוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים783306

331.50.75--פרופ' זלבסקי זאבמעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה783445

31-442פרופ' צדוק אביתקשורת אופטית783466

12431917.58.75סה"כ

קורסי בחירה:

21-331.5ד"ר פרידמן מוטיהתקנים אלקטרוניים783307

783645MEMS 21-331.5פרופ' דנינו מאירמבוא למערכות

21-331.5פרופ' דנינו מאירגלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ883646

21-331.5פרופ' זלבסקי זאבסופר רזולוציה ומערכות דימות883647

21-331.5פרופ' צדוק אבינושאים מתקדמים בתקשורת אופטית883648

21-331.5ד"ר פרידמן מוטיאופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות783649

מסלול ביו-הנדסה (בה)

קורסי חובה:

31-442פרופ' וייס אריהמבוא לביולוגיה למהנדסים583201

6,883413Big Data Analysis31-442ד"ר יערי גור

31-442פרופ' שפי אוריתפיזיולוגיה כמותית583661

783660Bio-chips + 31-442פרופ' פופובצר רחלהביו- סנסורים

331.50.75--פרופ' וייס אריהמעבדה מתקדמת בביו-הנדסה883411

12431917.58.75סה"כ

קורסי בחירה

21-331.5ד"ר קליסקי תומרגנומיקה וביולוגיה מולקולרית883412

21-331.5ד"ר קליסקי תומרביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה783665



21-331.5ד"ר יערי גורבקרה למערכות ביולוגיות783666

21-331.5ד"ר דניאלי עמוסיסודות אופטיקה ביו-רפואית883667

21-331.5ד"ר דניאלי עמוסדימות רפואי783668
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91 נ"ז 
שנתיות

מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל בתואר ראשון הינו 91, לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי 
ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות (קורסי החובה 

במסלול עם מספר הנקודות המינימלי מסתכמים ב-8.75 ו-8.75 נ.ז. וקורסי הבחירה לפי: 1.5*5

 • חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.

 • סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות.

 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.

 • על כל סטודנט להתמחות בשניים מחמשת המסלולים (תקשורת, עיבוד אותות, ננואלקטרוניקה, אלקטרואופטיקה וביוהנדסה).

 • כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 5 קורסי בחירה: 2 קורסי בחירה בכל אחד משני המסלולים שבחר להתמחות בהם. דהיינו, 4 קורסי בחירה במסלולים בהם בחר 
להתמחות. קורס חמישי יבחר מרשימת הקורסים של כל המסלולים בהנדסת חשמל, ובלבד שהסטודנט עומד בדרישות הקדם.

 • סטודנט במסלול תקשורת שלומד גם במסלול עיבוד אותות יחויב בקורס בחירה נוסף באחד משני המסלולים הללו כיוון שקורס "עיבוד ספרתי של אותות 1" 
(83-320) הינו קורס חובה חופף לשני המסלולים. 

 • סדנת העשרה "תוכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. והיא פתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. תינתן עדיפות ברישום 
לפרויקט בעיבוד אותות לבוגרי הסדנה.

 • סדנת העשרה (83-004)  "תכן חומרה בשפת Verilog"  ללא נ.ז. והיא פתוחה לרישום עבור סטודנטים ממסלול תקשורת וננו-אלקטרוניקה.


