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200--2פרופ' אורית שפיאשב להדסה183002

42-663ד"ר אלון שחרפיזיקה 1831021

42-663ד"ר מיטל אליהו רוביסון, ד"ר אליהו מצריאלגברה ליארית183110

43-773.5ד"ר שייר ארזחשבון דיפרציאלי ואיטגרלי 1831121

21-331.5ד"ר שפט אור, פרופ' קויאבסקי בוריסקומביטוריקה (בדידה 2 לשעבר)183108

22-442ד"ר בשק-דוקוב אלישבעמבוא להדסת תוכה ומחשבים183120

18100282613סה''כ שה א' סמסטר 1

200--2פרופ' אוירת שפיאשב להדסה283002

42-663פרופ' פרידמן אביעד, ד"ר בשן אמירפיזיקה 2831032

2210.5--ד"ר קורצוול ועהמעבדה בפיזיקה283105

42-663ד"ר ראיצ'יק איריה, ד"ר ביתן רויחשבון דיפרציאלי ואיטגרלי 2831142

21-331.5ד"ר ראיצ'יק איריהמשוואות דיפרציאליות רגילות283115

21-331.5ד"ר וייס מורתורת הקבוצות ולוגיקה (בדידה 1 לשעבר)283109

31-442ד"ר קוגלר הלל, פרופ' צבי לוטקרמבי תוים ואלגוריתמים 2831191

31-442פרופ' אופיר וובר, ד"ר עדי מכמלמערכות לוגיות ספרתיות283140

2082302713.5סה''כ שה א' סמסטר 2

31-442ד"ר ועם יאיר, ד"ר שוורץ עופרמערכות ליאריות383206

21-331.5פרופ' לרר אדריאליזה הרמוית383210

21-331.5ד"ר קפלן אילפוקציות מרוכבות383211

31-442פרופ' ברזל ברוך, ד"ר גון זיגרמבוא  להסתברות וסטטיסטיקה383216

22-442ד"ר אהרון קופרשטוקתכות מוחה עצמים383223

31-442פרופ' וייס אריהמבוא להדסת חשמל383237

331.50.75--פרופ' וייס אריהמעבדה במבוא להדסת חשמל383238

21-331.5 ד"ר לוי איתמרתכן לוגי383253

17832826.513.25סה''כ שה ב' סמסטר 3

31-442פרופ' רביץ דרורמבי תוים ואלגוריתמים 4832242

31-442ד"ר אלבו אסף, ד"ר לוי תומריסודות התקי מוליכים למחצה483244

31-442פרופ' סומך-ברוך עליה, ד"ר שוורץ עופראותות ומערכות483245

21-331.5ד"ר גלס רןמיקרו מעבדים ושפת אסמבלר483255

31-442פרופ' כרמית חזאיאוטומטים וחישוביות483250

21-331.5פרופ' עדין רוןמבים אלגבריים483218

1660222211סה''כ שה  ב' סמסטר 4

32-552.5פרופ' ברוס שרגאאותות אקראיים ורעש583302

0-331.50.75ד"ר גלס רןמעבדה במערכות משובצות583317

32-552.5פרופ' פיש אלכסמעגלים אלקטרויים ספרתיים583308

22-442מר חיים שפירמערכות הפעלה583381

32-552.5ד"ר לשם גיארשתות מחשבים ואיטרט583455

11832220.510.25סה''כ שה ג' סמסטר 5

31-442פרופ' וימר שמואלמבה מחשבים ספרתיים683301

22-442מר חיים שפירהדסת תוכה683459

530884סה''כ שה ג' סמסטר 6

773.5--7-פרויקט7,883401

700773.5סה''כ שה ד'

9443814513768.5סה"כ חובות כלליות

שרשרת סייבר - בחירה

31-442פרופ' אסת קרןמבוא לתורת הצפיה5,783356

21-331.5ד"ר רן גלסחישוב מבוזר783453

221--2ד"ר קרן אסתשיטות תכון חומרה בטוחה (לא יתן בתשפ"א)783457

21-331.5פרופ' כרמית חזאימבוא לקריפטוגרפיה5,783458

221--2פרופ' חזאי כרמיתמבוא לחישוב בטוח (לא ייתן בתשפ"א)783650

221--2פרופ' חזאי כרמיתחישוב בטוח (לא ייתן בתשפ"א)883657

221--2פרופ' חזאי כרמיתיסודות הקריפוטוגרפיה883658

31-442ד"ר לוי איתמרמבוא לחומרה בטוחה783673

22-442פרופ' פקס ביתכות בטוח889509

22442מר ליבוביץ מחםאבטחת תקשורת889550

שרשרת חומרה - בחירה

22-442פרופ' אסת קרןתיאוריה של מערכות ספרתיות4,683256

31-442ד"ר תימן אדםמעגלים משולבים ספרתיים683313

הדסת מחשבים - תשפ"א



331.50.75--פרופ' פיש אלכסמעבדה למעגלים אלקטרויים ספרתיים583315

31-442פרופ' אסת קרןמבוא לתורת הצפיה5,783356

221--2ד"ר קרן אסתשיטות תכון חומרה בטוחה (לא יתן בתשפ"א)783457

31-442ד"ר תימן אדםמעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים783612

2-2431.5ד"ר ויצמן יואבהתקפות על מערכות חומרה (לא ייתן בתשפ"א)783625

21-331.5פרופ' קרן אסתקידוד למערכות מחשב6,883659

21-331.5ד"ר קוגלר הללאימות פורמלי וסיתזה783691

31-442ד"ר לוי איתמרמבוא לחומרה בטוחה783673

שרשרת רשתות וחישוב - בחירה

22-442ד"ר אלתר עידןכלים לאליזה ומרית483214

31-442פרופ' ברוס שרגאתקשורת ספרתית 6833101

21-331.5ד"ר רן גלסחישוב מבוזר783453

21-331.5פרופ' דרור רביץרשתות מחשבים ואיטרט 2 (לא ייתן בתשפ"א)883454

21-331.5פרופ' דרור רביץתכון ויתוח אלגוריתמים5,783456

21-331.5פרופ' כרמית חזאימבוא לקריפטוגרפיה הדסה783458

21-331.5פרופ' וימר שמואלתורת הגרפים ושימושיה883652

21-331.5פרופ' דרור רביץגאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה883655

21-331.5ד"ר קוגלר הללחישוב ביולוגי883670

21-331.5ד"ר קוגלר הללאימות פורמלי וסיתזה783691

221--2פרופ' לוטקר צביסוגיות ברשתות חברתיות883692

221--2פרופ' לשם אמירמודלים ויתוח מתמטי של רשתות783623

21-331.5ד"ר מכמל עדילמידת מכוה קווטית883674

21-331.5-תכות מתקדם  (לא ייתן בתשפ"א)783677

21-331.5ד"ר רוט אריאלשפות תכות והידור789310

שרשרת עיבוד ויתוח תוים - בחירה

31-442ד"ר ועם יאירעיבוד ספרתי של אותות 6833201

31-442פרופ' גות שרוןאלגוריתמים סטטיסטים לעיבוד אותות683321

31-442פרופ' לשם אמיריתוח סטטיסטי של מידע883420

21-331.5פרופ' גולדברגר יעקבמבוא ללמידת מכוה883622

21-331.5פרופ' קלר יוסיעיבוד ספרתי של תמוות883629

21-331.5פרופ' וובר אופירגרפיקה ממוחשבת (לא ייתן בתשפ"א)783654

21-331.5פרופ' וובר אופירעיבוד דיגיטלי של גיאומטריה5,783656

21-331.5פרופ' וובר אופירעיבוד דיגיטלי של גיאומטריה  8836332

21-331.5פרופ' וובר אופיראופטומיזציה והבה של צורות ( לא ייתן בתשפ"א)883641

21-331.5ד"ר שפט אורתאוריה של למידת מכוה783643

21-331.5פרופ' דרור רביץגאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה883655

21-331.5ד"ר קוגלר הללחישוב ביולוגי883670

21-331.5ד"ר מכמל עדילמידת מכוה קווטית883674

21-331.5ד"ר גון זיגרכריית מידע וייצוג מידע883676

221--2פרופ' לוטקר צביסוגיות ברשתות חברתיות883692

21-331.5ד"ר פלוטקין טטיאהמערכות מסדי התוים889581

קורסי בחירה וספים

31-442ד"ר  זיידל בימיןמבוא לבקרה683246

3-143.51.75-סימולציה ושפות סימולציה (לא ייתן בתשפ"א)783450

קורסי שירות

2-00--ד"ר שץ סמדרתוכת מטלב ושימושיה483003

2-00--ד"ר אלתר עידןסדת תכות בפייתון3,583011
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שתיות

מס' .ז. המיימלי הדרש בקורסים הפקולטטיביים בהדסת מחשבים בתואר ראשון היו 86 לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואגלית. על הסטודט 
למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקון האויברסיטה.

 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שיויים בתכית הלימודים ולעדכה בהתאם.

        חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשתיים.

        כל סטודט צריך לבחור 13 קורסי בחירה (יתן לבחור אחד מחשמל)

        ההרשמה לקורסי המחלקה למדמ"ח (קוד 89) תעשה על בסיס מקום פוי והיה במגבלה של עד 2 קורסים.

        על כל סטודנט להתמחות בעד שתיים מארבעת השרשראות (סייבר, רשתות וחישוב, עיבוד נתונים וגיאומטריה וחומרה ).

        יש לקחת 4 קורסים להשלמת שרשרת ו- 6 קורסים להשלמת שרשרת מורחבת
        יתן להשתמש בקורס רק להשלמת שרשרת אחת, אפילו אם הוא מופיע ביותר משרשרת אחת

        הסדה "תכת מטלב ושימושיה" (83-003), "סדת תכות בפייתון (83-011) ללא .ז. ופתוחה לרישום עבור סטודטים בשת לימודיהם השייה או השלישית.

        סטודט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שי ישיר, ילמד קורס בחירה אחד פחות.


