תשע"ח סמסטר א  -מועד א )נכון ליום ( 6.11.2017
שני
-29ינו

ראשון
-28ינו

שלישי
-30ינו

שנה א
שנה ב מחשבים

 83-210-01אנליזה הרמונית

שנה ב חשמל

 83-206-01/07מערכות לינאריות

 83-210-01אנליזה הרמונית

שנה ג מחשבים

 83-206-01/07מערכות לינאריות
 83-302-01אותות אקראיים ורעש

יהדות

 83-302-01אותות אקראיים ורעש

שנה ג חשמל
שנה ד מחשבים

שנה ד חשמל
-04פבר
שנה א

רביעי
-31ינו
 83-120-01/07מבוא להנדסת
תוכנה ומחשבים

 83-691-01אימות פורמלי וסינטזה
 83-618-01תקשורת ספרתית 2
)חובה תק'(
 83-660-01ביו -סנסורים )חובה
ביו(
-06פבר
-05פבר

 83-622-01מבוא ללמידת מכונה
)בחירה(
 83-622-01מבוא ללמידת מכונה
)בחירה ע"א(

-07פבר

 83-253תכן לוגי
 83-103-08פיזיקה ) 2תכנית
אביב(

שנה ב חשמל
שנה ג מחשבים

 83-253תכן לוגי
 83-381-01מערכות הפעלה

 83-459-01הנדסת תוכנה

שנה ג חשמל

 83-303-01אלקטרוניקה לינארית
 83-356-01מבוא לתורת הצפינה

שנה ד מחשבים
 83-621-01תכנון מתקדם של
מעגלים אנלוגיים בתהליכים
דיגיטליים )בחירה ננו(

שנה א

 83-307-01התקנים אלקטרוניים
)בחירה א"א(
-11פבר
 83-116-01/07מתמטיקה
בדידה1

שנה ב מחשבים
שנה ב חשמל

 83-666-01בקרה למערכות
ביולוגיות )בחירה ביו(

-12פבר

 83-645-01מבוא למערכות
) MEMSבחירה א"א(
-13פבר

 83-624-01עיבוד ספרתי של
אותות ) 2חובה ע"א(

-14פבר

 83-211-01פונקציות מרוכבות

 83-223-01תכנות מונחה עצמים
 83-215-01משוואות
דיפרניציאליות חלקיות

 83-211-01פונקציות מרוכבות
 83-218-01מבנים אלגבריים

 83-661-01פיזיולוגיה כמותית
)חובה ביו(

 83-340-01מבוא לאופטיקה
מודרנית

 83-223-01תכנות מונחה עצמים
 83-458-01מבוא לקריפטוגרפיה
)חובה סייבר  +בחירה מע'(

 83-650-01מבוא לחישוב בטוח
 83-625-01התקפות על מערכות
חומרה )בחירה סייבר(

שנה ד מחשבים

שנה ד חשמל

 83-306-01קוי תמסורת ומערכות
מיקרוגלים )חובה א"א(
-19פבר
-18פבר

 83-615-01התקני ננו-
 83-668-01דימות רפואי )בחירה
אלקטרוניקה מתקדמים )בחירה ננו( ביו(
-21פבר
-20פבר

שנה א
 83-237-01/07מבוא להנדסת
חשמל
 83-237-01/07מבוא להנדסת
חשמל

שנה ב חשמל

שנה ג חשמל

שנה ד מחשבים

שנה ד חשמל

 83-625-01התקפות על מערכות
חומרה )בחירה ננו(
-22פבר

-23פבר

 83-112-01חדו"א1

שנה ב מחשבים

שנה ג מחשבים

-15פבר

-16פבר

-17פבר

 83-102-01/04פיזיקה 1

שנה ג מחשבים
שנה ג חשמל

-08פבר

-09פבר

-10פבר

 83-110-01אלגברה לינארית

שנה ב מחשבים

שנה ד חשמל

חמישי
-01פבר

שישי
-02פבר

שבת
-03פבר

 83-216-01מבוא להסתברות
וסטטיסטיקה
 83-216-01מבוא להסתברות
וסטטיסטיקה
 83-308-01מעגלים אלקטרונים
ספרתיים
 83-308-01מעגלים אלקטרונים
ספרתיים

 83-455-01רשתות ומחשבים
ואינטרנט 1
 83-455-01רשתות ומחשבים
ואינטרנט ) 1חובה לתק'(
 83-201-01מבוא לביולוגיה
למהנדסים )חובה לביו(
 83-654-01גרפיקה ממוחשבת
)בחירה מע'(
 83-457-01שיטות תכנון חומרה
בטוחה )בחירה סייבר(

 83-655-01גאומטריה חישובית
ויישומה ברובוטיקה )בחירה(

 83-649-01אופטו-אלקטרוניקה,
התקנים ומערכות )בחירה א"א(

 83-665-01ביולוגיה חישובית -
ביואינפורמטיקה )בחירה ביו(

 83-466-01תקשורת אופטית
)חובה א"א(
 83-620-01תורת האינפורמציה
)בחירה תק'(

-24פבר

