
 הפקולטה להנדסה                אילן-אוניברסיטת בר
 )סמ' ב',שנה ב'( 4סמסטר  - פ"אתש

 ה ד ג ב א שעה

08-09  
  83-214-02 

 חובה לחשמל
 בחירה לרשתות וחישוב

(249) 

 
83-214-03 

 חובה לחשמל
 בחירה לרשתות וחישוב

(271) 
 

83-299-01 
 שעות מחלקה

 (2) 

 

09-10  
83-214-05 

 חובה לחשמל
בחירה לרשתות 

 וחישוב
(243) 

83-246-03 
(244) 

83-214-01 
 כלים לאנליזה נומרית

 הרצאה
 ט.נ.

 מלחובה לחש
 רשתות וחישובבחירה ל

(22) 

83-224-02 
 חובה למחשבים

(243) 

83-244-05 
(243) 

83-245-06 
(244) 

10-11   83-224-03 
 חובה למחשבים

(244) 

83-218-02 
  חובה למחשבים

(243) 

83-207-02 
 חובה לחשמל

(243) 

83-204-02 
 חובה לחשמל

(244) 83-250-01 
אוטומטים 
 וחישוביות

 הרצאה
כרמית  פרופ'

 חזאי
 חובה למחשבים

(42) 

83-204-01 
מכניקה קוונטית 

 שימושית
 הרצאה

 ד"ר אלי כהן
  חובה לחשמל

(22) 

83-256-01  
תיאוריה של מערכות 

 ספרתיות
 הרצאה

 ד"ר אסנת קרן
 בחירה חומרה

 גשנים ב+
(249) 

83-246-01 
 מבוא לבקרה

 הרצאה
 ני זיידלד"ר ב

 חובה לחשמל
 )שנה ג( בחירה למח'

(2) 

83-224-04 
 חובה למחשבים

 (53) 

11-12   

83-243-04 
 מעבדה 

 ביסודות מל"מ 
 דורון נווה פרופ'

 חובה לחשמל
(368) 

83-245-01 
 אותות ומערכות

 הרצאה
 ברוך-ה סומךפרופ' ענלי
 (22) 

83-207-03 
 חובה לחשמל

(244) 

03-204-83 
 חובה לחשמל

(243) 

83-255-02 
 חובה למחשבים

(249) 

12-13    
83-207-04 
 לחובה לחשמ

(2) 

 
83-204-04 

 חובה לחשמל
(244) 

83-250-02 
 חובה למחשבים

(243) 83-256-02 
 בחירה חומרה

(243) 13-14   
83-245-02  

(243) 
83-244-02  

(244) 

 
83-244-01 

 יסודות התקני מוליכים למחצה
 הרצאה

 ד"ר אסף אלבו
 (2) 

83-244-06  
(2) 

83-224-01 
מבנה נתונים 
  2ואלגוריתמים 

 הרצאה
 דרור רביץ פרופ'

 חובה למחשבים 
(22) 

83-246-02 
 חובה לחשמל

(244) 

14-15   
83-246-04 

(243) 

83-255-03 
 חובה למחשבים

(249) 

05-204-83 
 חובה לחשמל

 (244) 

83-243-02 
 מעבדה 

ביסודות מל"מ 
 דורון נווה פ'פרו

 חובה לחשמל
(368) 

83-207-01 
 שדות

 אלקטרומגנטיים
 הרצאה

 פרופ' דרור פיקסלר
 חובה לחשמל

(2) 

04-214-83 
(243) 

83-250-03 
 חובה למחשבים

(244) 

15-16   
83-255-01 

 מיקרו מעבדים
 ושפת אסמבלר

 הרצאה
 ד"ר רן גלס

 חובה למחשבים 
(42) 

83-243-03 
 מעבדה 

 ביסודות מל"מ 
 דורון נווה רופ'פ

 חובה לחשמל
(368) 

 
83-207-05 

 חובה לחשמל
(243) 83-245-07 

 אותות ומערכות
 הרצאה

 ט.נ.
(22) 

16-17   
83-243-01 
 מעבדה 

 ביסודות מל"מ
 דורון נווה פרופ'

 חובה לחשמל
(368) 

83-245-03 
(2) 

 

03-218-83 
 חובה למחשבים

(243) 

 
83-244-

04 
(243) 

 
83-245-

05 
(244)  

17-18 
83-218-01 

 מבנים אלגבריים
 הרצאה

 פרופ' נתן קלר
 חובה למחשבים

(42) 

83-299-01 
 שעות מחלקה

 (2) 
 

 
83-003-01 

 סדנת מטלב ושימושיה
 הרצאה

 ד"ר סמדר שץ
(368) 

 

18-19 

83-245-04 
(243) 

83-244-03 
(244) 

 

19-20     

 


