
  הפקולטה  להנדסה                  אילן- אוניברסיטת בר
  )שנה ד (סמס' ב', 8סמסטר  - פתש" 

 ה דגב  א שעה
08-09  

    
83-499-01  

  שעות מחלקה
)22(  

83-499-01  
  שעות מחלקה

)42(  
09-10  

83-607-02  
  בחירה ננו

 )205 מעבדה(

83-667-02  
  בחירה לביו
  מקביל

)271( 

83-648-01  
נושאים 

מתקדמים 
בתקשורת 
  אופטית
  הרצאה

  פרופ' אבי צדוק
  אאבחירה 
  בילמק
)42(  

83-670-01  
  חישוב ביולוגי
  הרצאה

  ד"ר הלל קוגלר
  בחירה למחשבים

  מקביל
)22( 

83-119-02  
  בחירה עא

  )א + ד יםשנ(
)243( 

10-11  

83-667-01  
  רפואית- יסודות אופטיקה ביו
   הרצאה

  ד"ר עמוס דניאלי
  בחירה לביו
  מקביל

)271(  
 

83-607-01  
עקרונות של 

תכנון מערכות 
  דיגיטליות
  הרצאה

מר יונתן שושן 
   בחירה ננו

)249(  
  

83-411-03  
    מעבדה מתקדמת
  בביו הנדסה

  פרופ' אריה וייס
  חובה ביו

)366(  
   

83-622-01  
מבוא ללמידת 

  מכונה
פרופ' יעקב  הרצאה

  גולדברגר
  מע' מח' עאבחירה 
)271(  

83-415-01  
  בתקשורת מעבדה מתקדמת

  איציק ברגלד"ר 
  חובה תק

)223( 

11-12  83-452-01  
שיטות תכנון 
  מעגלים בטוחים

   הרצאה
  ד"ר יואב ויצמן

  ננו בחירה
  מקביל

)22(  
  

83-655-01  
גאומטריה 

חישובית ויישומה 
  ברובוטיקה
  הרצאה

  דרור רביץ פרופ'
  בחירה למע' מח'

  מקביל
)2(  

83-411-04  
מעבדה 
    מתקדמת
  בביו הנדסה

  פרופ' אריה וייס
  חובה ביו

)366(  
 

83-648-02  
  אאבחירה 
  מקביל

)42(  

83-670-02  
  בחירה למחשבים

)22(  

12-13  

83-411-01  
מעבדה 
    מתקדמת
  בביו הנדסה

  פרופ' אריה וייס
  חובה ביו

)366(  

83-629-01  
עיבוד ספרתי 
  של תמונות

ד"ר אלכסנדר 
  אפרשטיין

   מח', עאבחירה 
)243( 

83-647-01  
סופר רזולוציה 
  ומערכות דימות

  הרצאה
פרופ' זאב 

  סקיזלב
  בחירה אא
  מקביל

)249(  

83-641-01  
אופטימיזציה 
  והבנה של צורות

  הרצאה
  ד"ר אופיר וובר
   בחירה למחשבים

  ע"א
  מקביל

)243(  

83-119-01  
מבני נתונים 

  1תמים יואלגור
  הרצאה 

פרופ' צבי 
  לוטקר
  בחירה עא

  שנים א + ג)(
)42(  

83-622-02  
 מע' מח' עאבחירה 
)271( 

13-14  83-452-02   
  חירה וננוב

  מקביל
  )205(מעבדה 
  

83-655-02  
  בחירה למע' מח'

  מקביל
)2(  

83-412-01  
גנומיקה וביולוגיה 

  מולקולרית
  הרצאה

  ד"ר תומר קליסקי 
  בחירה ביו
  מקביל

)22(  
  

83-649-02  
בחירה 
 א"א

  
83-651-01  

  מערכות משובצות מחשב
  הרצאה

  ד"ר אלי קולברג
  מח' בחירה למע'

)2( 

14-15  
02-420-83  

  חובה לעא
  מקביל

)42(  

83-692-01  
סוגיות ברשתות 

  חברתיות
  הרצאה

  פרופ' צבי לוטקר
  בחירה למחשבים

  מקביל
)243(  

83-411-05  
מעבדה 
    מתקדמת
  בביו הנדסה

  פרופ' אריה וייס
  חובה ביו

)366(  
  רזרבה

83-629-02  
   מח', עאבחירה 

 )243(  

83-647-02  
  בחירה אא
  מקביל

)249(  

83-641-02  
   ירה למחשביםבח

  ע"א
  מקביל

)243(  

83-649-
01  
-אופטו

אלקטרוני
קה 

התקנים 
  ומערכות
  הרצאה

ד"ר מוטי 
  פרידמן
  אא בחירה

)249(  

15-16  

   
83-420-01  

ניתוח סטטיסטי 
  של מידע
  הרצאה

  פרופ' אמיר לשם
  חובה עא
  מקביל

)42(  

83-411-02  
    מעבדה מתקדמת
  בביו הנדסה

  פרופ' אריה וייס
  חובה ביו

)366(  
  
  

83-611-01  
  מעגלים 

  משולבים אנלוגיים
  הרצאה

  פרופ' יוסי שור
  בחירה ננו
  מקביל

  368מעבדה 

83-657-01  
  חישוב בטוח
  הרצאה

  פרופ' כרמית חזאי
  בחירה לסייבר

)249( 

83-412-02  
  בחירה ביו
  מקביל

)22(  

83-652-
01  

תורת 
הגרפים 
  ושימושיה
   הרצאה
פרופ' 

שמואל 
  וימר

בחירה 
  למחשבים

  בילמק
)42(  

83-651-02   
  מערכות משובצות מחשב

  205 מעבדה
  בנימין אברמובד"ר 

  בחירה למע' מח'
 

16-17  
83-659-01  

קידוד למערכות 
  מחשב
  הרצאה

  ד"ר אסנת קרן
  חומרהבחירה 

-'ג לשניםמתאים (
  )ד'

)244(  

83-622-03  
מע'  עאבחירה 

   מח'
)271( 

 

17-18  

  
83-644-01  
  תרמודינמיקה

  צאההר
   אלי כהןד"ר 

  בחירה אא
)243( 

83-611-02  
  בחירה ננו
  מקביל

 368מעבדה 

83-652-02  
  בחירה למחשבים

)42(  

83-644-02  
  בחירה א"א

)249( 

  
  
 

18-19 
 

 83-119-04  
  בחירה ע"א 
  (שנים ג+ד)

)243(  

  

19-20        

  ביו הנדסה  אלקטרוניקה-ננו  אלקטרואופטיקה  תקשורת  עיבוד אותות מחשביםמערכות     אבטחת סייבר  מסלול הנדסת מחשבים  מסלול הנדסת חשמל מקרא:


