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שעות 
סמס

נ"ז 
סמס

נ"ז שנתי

200--2פרופ' שפי אוריתאשנב להנדסה183002

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

18100282613סה''כ שנה א' סמסטר 1

200--2פרופ' פופובצר רחלהאשנב להנדסה283002

42-663פרופ' פרידמן אביעדפיזיקה 2831032

2210.5--ד"ר קורצוול נועהמעבדה בפיזיקה283105

42-663ד"ר ביתן רוניחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2831142

21-331.5ד"ר שיינר ארזמשוואות דיפרנציאליות רגילות283115

21-331.5גב' גילת שירהמתמטיקה בדידה 2831182

31-442ד"ר קוגלר הללמבני נתונים ואלגוריתמים 2831191

31-442ד"ר וובר אופירמערכות לוגיות ספרתיות283140

2082302713.5סה''כ שנה א' סמסטר 2

31-442פרופ' קלר יוסימערכות לינאריות383206

21-331.5פרופ' שיף ג'רמיאנליזה הרמונית383210

21-331.5פרופ' גיל אריאלפונקציות מרוכבות383211

31-442פרופ' עמיר גדעוןמבוא  להסתברות וסטטיסטיקה383216

22-442ד"ר אלמליח יהודהתכנות מונחה עצמים383223

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

17842926.513.25סה''כ שנה ב' סמסטר 3

21-331.5ד"ר רביץ דרורמבני נתונים ואלגוריתמים 4832242

31-442ד"ר אלבו אסףיסודות התקני מוליכים למחצה483244

31-442ד"ר סומך-ברוך ענליהאותות ומערכות483245

21-431.5ד"ר גלס רןמיקרו מעבדים ושפת אסמבלר483255

104015147סה''כ שנה  ב' סמסטר 4

32-552.5פרופ' ברוס שרגאאותות אקראיים ורעש583302

1-342.51.25ד"ר אברמוב בנימיןמעבדה למיקרו-מחשבים583305

32-552.5פרופ' פיש אלכסמעגלים אלקטרוניים ספרתיים583308

22-442ד"ר איגור רוכליןמערכות הפעלה583381

32-552.5ד"ר רביץ דרוררשתות מחשבים ואינטרנט 5834551

31-442ד"ר איגור רוכליןהנדסת תוכנה583459

15932725.512.75סה''כ שנה ג' סמסטר 5

31-442-מבנה מחשבים ספרתיים (לא ינתן בתשע"ח)683301

31-442פרופ' זהבי אפריםתקשורת ספרתית 6833101

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

93012126סה''כ שנה ג' סמסטר 6

31-442ד"ר קרן אסנתמבוא לתורת הצפינה783356

773.5--7-פרויקט7,883401

700775.5סה''כ שנה ד'

9642914813871סה"כ חובות כלליות

קורסי בחירה משותפים

2-2400ד"ר שץ סמדרתכנת מטלב ושימושיה483003

21-331.5ד"ר רביץ דרורתכנון וניתוח אלגוריתמים883456

21-331.5פרופ' גולדברגר יעקבמבוא ללמידת מכונה783622

221--2ד"ר חזאי כרמיתמבוא לחישוב בטוח783650

221--2-תורת הגרפים ושימושיה (לא ינתן בתשע"ח)883652

21-331.5ד"ר רביץ דרורגאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה783655

221--2ד"ר חזאי כרמיתיסודות הקריפוטוגרפיה883658

221--2ד"ר קרן אסנתקידוד למערכות מחשב6,883659

21-331.5ד"ר קוגלר הללאימות פורמלי וסינטזה783691

21-331.5ד"ר קוגלר הללחישוב ביולוגי883670
21-331.5ד"ר גלס רןנושאים מתקדמים בפרוטוקולי תקשורת883627

הנדסת מחשבים - תשע"ח



מסלול מערכות מחשב - חובה

22-442ד"ר מיכאלי מיכאלכלים לאנליזה נומרית483214

22-442ד"ר קרן אסנתתאוריה של מערכות ספרתיות483256

21-331.5פרופ' קלר נתןמבנים אלגבריים583218

683004VERILOG 2-2400ט.נתכן חומרה בשפת

31-442ד"ר חזאי כרמיתאוטומטים וחישוביות683250

116219157.5סה''כ

מסלול מערכות מחשב - בחירה

31-442ד"ר  זיידל בנימיןמבוא לבקרה483246

31-442ד"ר תימן אדםמעגלים משולבים ספרתיים683313

331.50.75--פרופ' פיש אלכסמעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים783315

21-331.5ד"ר חזאי כרמיתמבוא לקריפטוגרפיה  הנדסה783458

31-442ד"ר תימן אדםמעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים783612

21-331.5 פרופ' גולדברגר יעקבעיבוד ספרתי של תמונות (לא ינתן בתשע"ח)783629

21-331.5ד"ר וובר אופירעיבוד דיגיטלי של גיאומטריה  6,8836332

2-2431.5ד"ר קולברג אלימערכות משובצות מחשב883651

21-331.5ד"ר וובר אופירגרפיקה ממוחשבת783654
21-331.5ד"ר וובר אופירעיבוד דיגיטלי של גיאומטריה5,783656

מסלול סייבר - חובה

483004VERILOG 2-2400ט.נתכן חומרה בשפת

31-442ד"ר חזאי כרמיתאוטומטים וחישוביות483250

22-442ד"ר קרן אסנתתאוריה של מערכות ספרתיות483256

31-442ד"ר תימן אדםמעגלים משולבים ספרתיים683313

331.50.75--פרופ' פיש אלכסמעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים783315

21-331.5ד"ר חזאי כרמיתמבוא לקריפטוגרפיה הנדסה783458

12552216.58.25סה''כ

מסלול סייבר - בחירה

21-331.5פרופ' קלר נתןמבנים אלגבריים583218

2-2431.5ד"ר ויצמן יואבהתקפות על מערכות חומרה783625

221--2ד"ר קרן אסנתשיטות תכנון חומרה בטוחה783457

21-331.5ד"ר ויצמן יואבשיטות תכנון מעגלים בטוחים883452

22-442פרופ' בני פנקסתכנות בטוח הנדסה789509

21-331.5פרופ' אמיר הרצברגאבטחת תקשורת ומסחר הנדסה789690
22-442פרופ' אמיר הרצברגמבוא לאבטחת תקשורת889550
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שנתיות

        כל סטודנט צריך לבחור 5 קורסי בחירה מתוך רשימת הקורסים (לא כולל סדנה בתוכנת מטלב ושימושיה)
        הסדנה "תכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. ופתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית.

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

מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת מחשבים בתואר ראשון הינו 83.25 לא כולל קורסי 
יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה.

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

        חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים.
        הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.


