
  להנדסה הפקולטה                   אילן-אוניברסיטת בר
  )שה ד (סמס' ב', 8סמסטר  - פ"אתש 

 ה דגב  א שעה
08-09  

    
83-499-01  

  שעות מחלקה 
)22(  

83-499-01  
  שעות מחלקה 

)42(  

09-10  

 
83-667-02  

  מקביל 
)271(  

83-629-02  
  בחירה ע"א

עיבוד תוים  
 וגאומטריה 

 )42( 

  
83-648-02  

  א"א בחירה 
  מקביל 

)42(  

83-670-01  
  חישוב ביולוגי 

  הרצאה 
  ר הלל קוגלר ד"

עיבוד תוים  
  וגאומטריה 

  רשתות וחישוב 
  מקביל 

)2( 

 

10-11   

  
83-667-01  

יסודות אופטיקה  
  רפואית -ביו

    הרצאה
ד"ר עמוס  
  דיאלי

  בחירה לביו
  מקביל 

)271(  

83-629-01  
עיבוד ספרתי  

  של תמוות 
  פרופ' יוסי קלר 
  בחירה ע"א

עיבוד תוים  
 וגאומטריה 

)42( 

83-648-01  
תקדמים  ושאים מ

  בתקשורת אופטית 
  הרצאה 

  פרופ' אבי צדוק 
  א"א בחירה 

  מקביל 
)249(  

83-607-01  
עקרוות של תכון  
  מערכות דיגיטליות 

  הרצאה 
  מר יותן שושן  

)271(  

  
  

83-411-02  
     מעבדה מתקדמת

  בביו הדסה 
  פרופ' אריה וייס 

  חובה ביו
)366(  

   

83-622-01  
מבוא ללמידת  

  מכוה
    הרצאה

פרופ' יעקב  
  לדברגר גו

  בחירה ע"א
עיבוד תוים  
    וגאומטריה

)2(  

83-415-01  
מעבדה  
  מתקדמת
  בתקשורת 

  ד"ר איציק ברגל 
  חובה תק' 

)223(  

83-674-01  
למידת מכוה  

  קווטית 
  הרצאה 
  מלכ ד"ר עדי מ

  רשתות וחישוב 
  מקביל 

)22( 

11-12   

83-452-01  
שיטות תכון  

מעגלים 
  בטוחים
    הרצאה

ד"ר יואב  
  ויצמן

  בחירה ו
  מקביל 

)243(  

83-655-01  
גאומטריה  
חישובית  
ויישומה 

  ברובוטיקה 
  הרצאה 

פרופ' דרור  
  רביץ

עיבוד 
תוים  
   וגאומטריה

רשתות  
  וחישוב
  מקביל 

)244(  

83-626-01  
מבוא  

לקידוד  
תקשורת  
  ספרתית 
  הרצאה 

פרופ' שרגא  
  ברוס 

  בחירה תק' 
)249(  

83-411-03  
מעבדה  
     מתקדמת

בביו  
  הדסה 

פרופ' אריה  
  וייס

  בה ביוחו
)366(  

  רזרבה 
 

83-670-02  
עיבוד תוים  

  וגאומטריה 
  רשתות וחישוב 

)2(  
12-13   

83-411-01  
מעבדה  
     מתקדמת

  בביו הדסה 
  פרופ' אריה וייס 

  חובה ביו
)366(  

83-678-01  
  פוטויקה -ו

  הרצאה 
ד"ר בוריס  
  דסיאטוב 

  בחירה א"א 
)249( 

83-647-01  
סופר רזולוציה 
  ות ומערכות דימ

  הרצאה 
  פרופ' זאב זלבסקי 

  בחירה אא 
  מקביל 

)53(  

83-633-01  
יגיטלי של  עיבוד ד

  2גאומטריה 
  הרצאה 

  פרופ' אופיר וובר 
  בחירה ע"א

עיבוד תוים  
  וגאומטריה 

  מקביל 
)243(  

83-
607-02  
בחירה 
  ו

מעבד (
  )205ה 

83-
615-01 
התקי  

ו 
אלקטר 
ויקה  
מתקדמ 
  ים

  הרצאה 
פרופ' 
דורון  
  ווה

חירה ב
  ו

)249(  

83-622-02  
  בחירה ע"א

עיבוד תוים  
  וגאומטריה 

)2( 

13-14   
83-452-02   

  ה ווירבח
  מקביל 

  )205(מעבדה 
  

83-655-02  
עיבוד 

  'תוים וגא 
רשתות  
  וחישוב
  מקביל 

)2(  

83-626-02  
  בחירה תק' 

)22(  
83-412-01  

גומיקה וביולוגיה  
  מולקולרית 

  הרצאה 
  ד"ר תומר קליסקי  

  בחירה ביו 
  מקביל 

)243( 

83-659-02  
  בחירה חומרה 

)368( 
83-676-01  

  כריית מידע וייצוג מידע
  צאה הר

  ד"ר גון זיגר 
  בחירה ע"א

  עיבוד תוים וגאומטריה
)22( 

14-15   02-420-83  
  חובה לעא

עיבוד תוים  
  וגאומטריה 

  מקביל 
)42(  

83-692-01  
סוגיות  

ברשתות  
  חברתיות 
  הרצאה 

פרופ' צבי 
    רלוטק

עיבוד תוים  
  וגאומטריה 

רשתות  
  וחישוב
  מקביל 

)22(  

83-672-01  
עקרוות  

וטכולוגיות  
אגוסטיק לדי

ה ה במבח  
  הרצאה 

עמוס  ד"ר 
    דיאלי

  בחירה ביו 
  מקביל 

)271(  

83-647-02  
  בחירה א"א 

  מקביל 
)53(  

83-633-02  
  בחירה ע"א

עיבוד תוים  
  וגאומטריה 

  מקביל 
)243(  

  83-659-01  
כות  קידוד למער
  מחשב
  הרצאה 

  ד"ר אסת קרן 
  בחירה חומרה 

- מתאים לשים ג'(
  )ד'

)53(  

15-16   

   
83-420-01  

יתוח סטטיסטי של  
  מידע

  הרצאה 
  פרופ' אמיר לשם 

  חובה עא
עיבוד תוים  

  וגאומטריה 
  מקביל 

)249( 

83-660-01  
  ססורים-ביו

  הרצאה 
  פרופ' רחלה פופובצר

  בחירה ביו 
  מקביל 

)244(  
  

83-611-01  
עגלים משולבים  מ

  אלוגיים
  הרצאה 

  פרופ' יוסי שור 
  בחירה ו

  מקביל 
  (שים ג +ד)  

  )368(מעבדה 
  

83-658-01  
יסודות  

  הקריפטוגרפיה 
  הרצאה 

  פרופ' כרמית חזאי 
  בחירה סייבר 

)22(  

  
83-644-01  

תרמודימיקה  
ישומית מערכות  י

  העה, 
  הרצאה 

    ד"ר אלי כהן
  בחירה א"א 

  שים ג+ד)(
)42( 

83-412-
02  

בחירה 
  ביו

  מקביל 
)243(  

83-652-
02  

רשתות  
  וחישוב

)244(  

83-676-02  
  בחירה ע"א

  וגאומטריה עיבוד תוים
)244( 

16-17   83-672-02  
  בחירה ביו 

  מקביל 
  

83-622-03  
  בחירה ע"א

עיבוד תוים  
  וגאומטריה 

)22( 

83-652-01  
רפים  תורת הג

  ושימושיה
    הרצאה

  פרופ' שמואל וימר 
  ב רשתות וחישו

  מקביל 
)249( 

 

17-18  
 

83-660-02  
)244(  

83-611-02  
  בחירה ו

  מקביל 
  )368(מעבדה 

83-644-02  
  בחירה א"א 

)42( 
  

  
  
 

18-19       
19-20        

 הדסה-ביו  אלקטרויקה-ו  רואופטיקהאלקט  תקשורת  עיבוד אותות: מסלול הדסת חשמל  ומרהח רשתות וחישוב עיבוד תוים וגאומטריה  אבטחת סייבר מסלול הדסת מחשבים: מקרא


