
  הפקולטה להנדסה                                                                                                                         אילן                                                                                 - אוניברסיטת בר
   (סמ' א',שנה ג') 5סמסטר  – פ"תש

  

 ה דגב  א שעה
08-09 

 

83-305-01  
  מיקרו מחשבים

  הרצאה
  ד"ר בנימין אברמוב
  חובה למחשבים 

  חשמל שנה ד)(
)22(  

  
83-305-05  

  מעבדה למיקרו
  מחשבים

  חובה למחשבים
  )368 ( 

83-303-04  
  חובה לחשמל

)2( 

83-300-01  
  שעות מחלקה

)22(  

83-223-01  
  תכנות מונחה עצמים 

  הרצאה
  ד"ר יהודה אלמליח

  חובה לחשמל 
   )ים שנה ב'מחשב(

)2(  09-10 

83-340-01  
מבוא לאופטיקה 

  מודרנית
  הרצאה

  פרופ' זאב זלבסקי
  חשמלחובה 
)22(  

83-459-03  
  חובה למחשבים

)53( 

83-340-03   
  חשמלחובה 
)53(  83-308-04  

  מח חשחובה 
)271( 

83-302-04  
  מח  חשחובה 
)243( 

10-11  

83-381-01  
  מערכות הפעלה

  הרצאה
  רוכליןד"ר איגור 

  חובה למחשבים
)271(  

83-201-01  
מבוא 

לביולוגיה 
  למהנדסים
  הרצאה

פרופ' אריה 
  וייס

  חובה ביו
)244( 

83-315-02  
מעבדה למעגלים 

אלקטרוניים 
   ספרתיים

  פרופ' אלכס פיש
  חובה לחשמל

)223+224(  

83-455-01  
  1ואינטרנט  מחשבים רשתות

  דרור רביץ פרופ'
  הרצאה

  תק מחחובה 
  מקביל

)271(  

83-302-01  
  אותות אקראיים ורעש

  הרצאה
  פרופ' שרגא ברוס

  מח  חשחובה 
)2( 

11-12  

  
83-308-02  

  מח חשחובה 
)271( 

83-302-02  
  מח  חשחובה 
)243( 

83-455-02  
רשתות מחשבים 

  1ואינטרנט 
  תק מחחובה 

  מקביל
 )249(  

12-1383-340-02  
  חובה לחשמל

)22(  83-381-02  
  חובה למחשבים

)271( 13-14  

83-315-01  
מעבדה 

למעגלים 
אלקטרוניים 
 ספרתיים  
פרופ' אלכס 

  פיש
חובה 
  לחשמל

בחירה (
  )למח' שנה ד

)368)  

83-302-03  
  חשחובה 
  מח

)42( 

83-201-02  
  חובה ביו

)22(  

83-656-01  
עיבוד דיגיטלי של 

  גיאומטריה
  הרצאה

  אופיר וובר פרופ'
עיבוד נתונים בחירה 

  יהוגיאומטר
  (שנים ג+ד)
  מקביל ׁ

)2( 

83-305-02  
  מעבדה למיקרו
  מחשבים

  חובה למחשבים
 )368( 

83-223-02  
  חובה לחשמל

)243( 
83-308-01  

  מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
  הרצאה

  פרופ' אלכס פיש
   מח חשחובה 
)2(  

 

83-455-03   
רשתות מחשבים 

  1ואינטרנט 
  תק מחחובה 

  מקביל
)53(  

83-455-04   
רשתות מחשבים 

  1ואינטרנט 
  תק מחחובה 

  מקביל
)42(  

14-15  

83-459-01  
  הנדסת תוכנה
  הרצאה

  איגור רוכלין
  חובה למחשבים

)271(  

83-303-02  
  חובה לחשמל

)42(  15-16  
83-340-04  

חובה 
  לחשמל

)244( 

83-656-02  
עיבוד נתונים בחירה 

  וגיאומטריה
  מקביל ׁ

)2( 
83-303-01  

ניקה אלקטרו
   תליניארי
   הרצאה

  פרופ' יוסי שור
  לחשמלחובה 
)2( 

83-308-03  
  מח חשחובה 
)53(  

83-315-03  
מעבדה למעגלים 

אלקטרוניים 
   ספרתיים

  פרופ' אלכס פיש
  חובה לחשמל

)205( 

16-17  

83-315-04  
מעבדה למעגלים 

  אלקטרוניים ספרתיים  
  פרופ' אלכס פיש
  חובה לחשמל

)223+224(  

83-303-03  
  חובה לחשמל

)42(  

83-308-05  
  מח חשחובה 

)271(  

83-459-02  
חובה 

  למחשבים
)53( 

    
83-223-05  
  חובה לחשמל

)244( 17-18 

83-381-03  
  חובה למחשבים

)271( 

83-201-03  
  רזרבה

)53( 
 

  
  

83-302-06  
  מח  חשובה ח

)243(  

83-302-05  
  מח  חשחובה 
)42(  18-19 

83-300-01  
  שעות מחלקה

)2( 

 
 

 

19-20   
 

    

     מסלול הנדסת מחשבים מסלול הנדסת חשמל מקרא:
 


