
 הפקולטה להנדסה                                                                 אילן                                                                                                                   - אוניברסיטת בר
  (סמ' ב',שנה ג') 6סמסטר  –פש"ת 

 ה דגב  א שעה
08-09 

   
83-300-01  

  שעות מחלקה
)42(  

83-300-01  
  שעות מחלקה

)22( 
09-10 83-321-02  

  חובה עא
  בחירה עיבוד נתונים וגאומטריה

  בחירה תק
 )271( 

83-325-02  
מעגלים 

  אנלוגיים 
  368מעבדה 

  פרופ' יוסי שור
  חובה חשמל

  

 

83-313-01  
ם מעגלי

משולבים 
  ספרתיים
  הרצאה

  ד"ר אדם תימן
  חובה ננו

  בחירה חומרה
 )42( 

83-661-01  
  פיזיולוגיה כמותית

  הרצאה
   פרופ' אורית שפי
  חובה לביו

)2(  

83-325-03  
  מעגלים אנלוגיים 

  368מעבדה 
  פרופ' יוסי שור
 חובה חשמל

83-301-03  
  חובה למחשבים

)249( 

10-11 
83-310-04  
  חובה תק
  ת וחישובבחירה רשתו

   בחירה עא
 )271(  

83-440-02  
   אאחובה 

)42(  
 

83-325-04  
מעגלים 

  אנלוגיים 
  368מעבדה 

  פרופ' יוסי שור
 חובה חשמל

83-414-01  
מדעי נתונים 
 ביולוגים
הרצאה 
  מפוצלת

  פרופ' גור יערי
  חובה לביו

)249(  

83-256-01   
תיאוריה של 

  מערכות ספרתיות
  הרצאה

  ד"ר אסנת קרן
  מרהבחירה חו

  שנים ב+ג)(
)22(  

83-246-01  
  מבוא לבקרה
  הרצאה

  ד"ר בני זיידל
 חובה חשמל
  שנה ב

בחירה 
  למחשבים

משותף לתכנית 
   אביב

)22(  

83-256-02  
בחירה 
  חומרה

)249(  
83-314-01  
התקני ננו 
  אלקטרוניקה
  הרצאה

  דורון נוה פרופ'
  חובה ננו

)271( 

11-12 83-321-03  
  חובה עא

בחירה עיבוד נתונים 
  גאומטריהו

  בחירה תק
 )244(  

83-440-01     
  מבוא ללייזרים

ד"ר מוטי  הרצאה
  פרידמן
  חובה אא

)42( 

83-310-02  
  חובה תק

בחירה רשתות 
  וחישוב
   בחירה עא

 )244( 
12-13 

83-320-02  
   חובה עא

בחירה עיבוד נתונים 
  וגאומטריה
  חובה תק

 )271( 

  
83-310-03  
  חובה תק

  שובבחירה רשתות וחי
   בחירה עא

 )244(  

03-661-83  
  חובה לביו
  רזרבה

)42( 
83-119-01  

מבני נתונים 
ואלגוריתמי

  1ם 
  הרצאה

פרופ' צבי 
  לוטקר

  בחירה לעא
  )שנים א+ד(

)42(  

83-325-01  
מעגלים 
  אנלוגיים

  368מעבדה 
 פרופ' יוסי שור 
  חובה חשמל

  

83-301-01  
מבנה מחשבים 
  ספרתיים
  הרצאה

פרופ' שמואל 
  וימר
 חובה

  למחשבים
)22( 

83-661-02  
  חובה לביו

)244(  

83-320-04  
   חובה עא

בחירה עיבוד 
נתונים 
  וגאומטריה
  חובה תק

 )42(  

83-256-03  
בחירה 
  חומרה

)249( 13-14 
  
 

83-320-01  
  עיבוד ספרתי 

  1של אותות 
  הרצאה

  ד"ר יאיר נועם
  חובה תק,  חובה עא

  בחירה עיבוד נתונים וגאומטריה
)22( 

83-649-02  
  אאחובה 

)244(   83-256-04  
  בחירה חומרה

)42(  

83-224-01  
מבנה נתונים 
 2ואלגוריתמים 
  הרצאה

  דרור רביץ פרופ'
חובה למחשבים 

   אביב
)271(  

83-246-02  
בחירה 

  למחשבים 
)42(  

02-314-83  
  חובה ננו

)271( 

14-15 

83-321-01  
אלגוריתמים סטטיסטים 

  לעיבוד אותות
  הרצאה

  פרופ' גנות שרון
  חובה עא

בחירה עיבוד נתונים 
  וגאומטריה
  בחירה תק

)271(  

  
83-649-01  
-אופטו

אלקטרוניקה 
התקנים 
  ומערכות
  הרצאה

ד"ר מוטי 
  פרידמן
  חובה אא

)249(  

83-410-02  
  בחירה תק

)22(  

02-301-38  
חובה 

  למחשבים
)249(  83-311-01  

  תהליכי ייצור
במיקרואלקטר

   וניקה
  הרצאה

יואב  ד"ר
  ויצמן
  נוחובה נ

)271(  

15-16 

 

83-310-01  
  1תקשורת ספרתית 

  הרצאה
  פרופ' שרגא ברוס 

  חובה תק
  בחירה רשתות וחישוב

   בחירה עא
)22(  

83-611-01  
מעגלים משולבים 

  אנלוגיים
  הרצאה

  פרופ' יוסי שור
  בחירה ננו
  מקביל

 368מעבדה 

83-224-03  
  חובה למחשבים אביב

)271( 
83-410-01  

  שורת אנלוגיתתק
  הרצאה

  פרופ' שרגא ברוס
  בחירה תק

)22( 
16-17 

  83-659-01  
קידוד 

למערכות 
  מחשב
  הרצאה

 ד"ר אסנת קרן
  בחירה חומרה

מתאים ( 
  )ד'-לשנים ג'

)244(  

83-320-03  
  חובה תק,  חובה עא

  בחירה עיבוד נתונים וגאומטריה
 )243( 

04-313-83  
  חובה ננו

  בחירה חומרה
 )205(מעבדה  

17-18  

83-644-01  
ודינמיקה מתר

יישומית מערכות 
  הנעה, 
  הרצאה

  ד"ר אלי כהן
  בחירה א"א

)243(  

83-414-01  
מדעי נתונים 
 ביולוגים
הרצאה 
  מפוצלת

  פרופ' גור יערי
  חובה לביו

)22(  

83-300-01  
  שעות מחלקה

)2( 

02-611-83  
  בחירה ננו
  מקביל

 368מעבדה 

  
  

83-644-02  
  בחירה א"א

)249(  

  
  

02-313-38  
  חובה ננו

  בחירה חומרה
 )205(מעבדה  

83-311-02  
  חובה ננו

)271(  

18-19    
83-414-02  
  חובה לביו

 )22(  

   
83-119-04  
  בחירה ע"א

  שנים ג+ד)(
)243(  

  

  
83-246-03  

  בחירה למחשבים 
)53(  

  
 

  
83-313-03  
  חובה ננו

  בחירה חומרה
 )205(מעבדה  

  

19-20           

   יוב  אלקטרוניקה-ננו  אלקטרואופטיקה תקשורת   בוד אותותיע מערכות מחשבים    אבטחת סייבר   מסלול הנדסת מחשבים שמלמסלול הנדסת ח :מקרא


