
מרציםנק"זהערהסוג מפגשמועדשםקוד מלאתקופה
פרופ' חזאי כרמית1.5רמה מקבילההרצאהג'10:00-13:00אוטומטיים וחישוביות83250-01סמסטר ב'
מר מאנע סאן0.5תרגילד'12:00-13:00אוטומטיים וחישוביות83250-02סמסטר ב'
מר מאנע סאן0.5תרגילה'14:00-15:00אוטומטיים וחישוביות83250-03סמסטר ב'
פרופ' קרן אסנת1.5רמה מקבילההרצאהב'12:00-15:00מבוא לתורת הצפינה83356-01סמסטר א'
מר דר גלעד0.5תרגילד'16:00-17:00מבוא לתורת הצפינה83356-02סמסטר א'
פרופ' קליסקי תומר1רמה מקבילההרצאהד'13:00-15:00גנטיקה וביולוגיה מולקולרית83412-01סמסטר ב'
מר טרינק ירון0.5תרגילד'15:00-16:00גנטיקה וביולוגיה מולקולרית83412-02סמסטר ב'
א'17:00-18:00מדעי נתונים ביולוגים83414-01סמסטר ב'

 ג'13:00-15:00
פרופ' יערי גור1.5רמה מקבילההרצאה

0.5תרגילא'18:00-19:00מדעי נתונים ביולוגים83414-02סמסטר ב'
פרופ' לשם אמיר1.5רמה מקבילההרצאהא'14:00-17:00ניתוח סטטיסטי של מידע83420-01סמסטר ב'
מר שלום אור0.5תרגילא'17:00-18:00ניתוח סטטיסטי של מידע83420-02סמסטר ב'
ד"ר ויצמן יואב1רמה מקבילההרצאהא'11:00-13:00שיטות תכנון מעגלים בטוחים83452-01סמסטר ב'
גב' סטנגר ענבל0.5תרגילא'13:00-14:00שיטות תכנון מעגלים בטוחים83452-02סמסטר ב'
ד"ר גלס רן1רמה מקבילההרצאהה'10:00-12:00חישוב מבוזר83453-01סמסטר א'
0.5תרגילה'12:00-13:00חישוב מבוזר83453-02סמסטר א'
ד"ר לשם גיא1.5רמה מקבילההרצאהד'10:00-13:00רשתות מחשבים ואינטרנט 83455-011סמסטר א'
1תרגילב'11:00-13:00רשתות מחשבים ואינטרנט 83455-021סמסטר א'
מר אסא רועי1תרגילג'11:00-13:00רשתות מחשבים ואינטרנט 83455-031סמסטר א'
1תרגילד'16:00-18:00רשתות מחשבים ואינטרנט 83455-041סמסטר א'
פרופ' רביץ דרור1רמה מקבילההרצאהא'13:00-15:00תכנון וניתוח אלגוריתמים83456-01סמסטר א'
0.5תרגילא'15:00-16:00תכנון וניתוח אלגוריתמים83456-02סמסטר א'
פרופ' חזאי כרמית1רמה מקבילההרצאהג'10:00-12:00מבוא לקרפיטוגרפיה83458-01סמסטר א'
גב' כהן אפרת0.5תרגילג'09:00-10:00מבוא לקרפיטוגרפיה83458-02סמסטר א'
מר מאנע סאן0.5תרגילג'12:00-13:00מבוא לקרפיטוגרפיה83458-03סמסטר א'
ד"ר פתיה איתן1רמה מקבילההרצאהג'17:00-19:00אלגברה ליניארית נומרית83600-01סמסטר ב'
ד"ר ויצמן יואב1.5רמה מקבילההרצאהג'12:00-15:00אמינות של מערכות חומרה83606-01סמסטר א'
פרופ' נווה דורון1רמה מקבילההרצאהב'16:00-18:00טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים83609-01סמסטר א'
0.5תרגילב'18:00-19:00טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים83609-02סמסטר א'
פרופ' שור יוסי1רמה מקבילההרצאהג'15:00-17:00מעגלים משולבים אנלוגיים83611-01סמסטר ב'
0.5תרגילג'17:00-18:00מעגלים משולבים אנלוגיים83611-02סמסטר ב'
פרופ' תימן אדם1.5רמה מקבילההרצאהג'09:00-12:00מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים83612-01סמסטר א'
0.5תרגילב'15:00-16:00מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים83612-02סמסטר א'
0.5תרגילב'16:00-17:00מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים83612-03סמסטר א'



0.5תרגילב'17:00-18:00מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים83612-04סמסטר א'
פרופ' נווה דורון1.5רמה מקבילההרצאהג'12:00-15:00התקני ננו-אלקטרוניקה מתקדמים83615-01סמסטר ב'
פרופ' ברגל יצחק1.5רמה מקבילההרצאהב'13:00-16:00תקשורת ספרתית 83618-012סמסטר א'
גב' הלוי הודיה0.5תרגילב'12:00-13:00תקשורת ספרתית 83618-022סמסטר א'
פרופ' סומך ברוך ענלייה1רמה מקבילההרצאהד'10:00-12:00תורת האינפורמציה83620-01סמסטר א'
מר גואטא רועי0.5תרגילד'09:00-10:00תורת האינפורמציה83620-02סמסטר א'
תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים 83621-01סמסטר א'

דיגיטליים
פרופ' שור יוסי1רמה מקבילההרצאהב'12:00-14:00

תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים 83621-02סמסטר א'
דיגיטליים

0.5תרגילב'14:00-15:00

פרופ' לשם אמיר ניברון נעמה1רמה מקבילההרצאהא'16:00-18:00מודלים וניתוח מתמטי של רשתות83623-01סמסטר א'
פרופ' גנות שרון1.5רמה מקבילההרצאהה'10:00-13:00עיבוד ספרתי של אותות 83624-012סמסטר א'
מר פרנקל ליאור0.5תרגילה'09:00-10:00עיבוד ספרתי של אותות 83624-022סמסטר א'
פרופ' ברוס שרגא1רמה מקבילההרצאהא'11:00-13:00מבוא לקידוד תקשורת ספרתית83626-01סמסטר ב'
0.5תרגילא'13:00-14:00מבוא לקידוד תקשורת ספרתית83626-02סמסטר ב'
פרופ' קלר יוסף1רמה מקבילההרצאהב'10:00-12:00עיבוד ספרתי של תמונות83629-01סמסטר ב'
מר דוכניאן לירוי0.5תרגילב'09:00-10:00עיבוד ספרתי של תמונות83629-02סמסטר ב'
פרופ' וובר אופיר1רמה מקבילההרצאהד'12:00-14:00עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 83633-012סמסטר א'
פרופ' וובר אופיר0.5תרגילד'14:00-15:00עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 83633-022סמסטר א'
פרופ' וובר אופיר0.25מעבדהד'15:00-16:00עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 83633-032סמסטר א'
ד"ר פתיה איתן1רמה מקבילההרצאהד'10:00-12:00למידה מבוססת חיזוקים83635-01סמסטר א'
ד"ר שפט אור1רמה מקבילההרצאהג'16:00-18:00תיאוריה של למידת מכונה83643-01סמסטר א'
ד"ר שפט אור0.5תרגילג'18:00-19:00תיאוריה של למידת מכונה83643-02סמסטר א'
תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, 83644-01סמסטר ב'

דימות וקרינה
ד"ר כהן אליהו1רמה מקבילההרצאהד'16:00-18:00

תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, 83644-02סמסטר ב'
דימות וקרינה

0.5תרגילד'15:00-16:00

ד"ר לוי תומר1רמה מקבילההרצאהג'09:00-11:00גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ83646-01סמסטר א'
מר ברנשטיין אלון0.5תרגילג'11:00-12:00גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ83646-02סמסטר א'
פרופ' זלבסקי זאב1רמה מקבילההרצאהג'12:00-14:00סופר רזולציה ומערכות דימות83647-01סמסטר ב'
מר שברו נדב0.5תרגילג'14:00-15:00סופר רזולציה ומערכות דימות83647-02סמסטר ב'
פרופ' פרידמן מרדכי1.5רמה מקבילההרצאהא'11:00-14:00אופטואלקטרוניקה התקנים ומערכות83649-01סמסטר ב'
מר שברו נדב0.5תרגילא'10:00-11:00אופטואלקטרוניקה התקנים ומערכות83649-02סמסטר ב'
פרופ' וימר שמואל1רמה מקבילההרצאהד'16:00-18:00תורת הגרפים ושימושיה83652-01סמסטר ב'
0.5תרגילד'15:00-16:00תורת הגרפים ושימושיה83652-02סמסטר ב'



פרופ' קרן אסנת1רמה מקבילההרצאהב'09:00-11:00אריתמטיקה למחשב83653-01סמסטר ב'
0.5תרגילב'11:00-12:00אריתמטיקה למחשב83653-02סמסטר ב'
פרופ' וובר אופיר1רמה מקבילההרצאהב'12:00-14:00עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה83656-01סמסטר ב'
פרופ' וובר אופיר0.5תרגילב'14:00-15:00עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה83656-02סמסטר ב'
פרופ' וובר אופיר0.25מעבדהב'15:00-16:00עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה83656-03סמסטר ב'
פרופ' חזאי כרמית1רמה מקבילההרצאהג'15:00-17:00חישוב בטוח83657-01סמסטר ב'
פרופ' קרן אסנת1רמה מקבילההרצאהה'13:00-15:00קידוד למערכות מחשב83659-01סמסטר א'
0.5תרגילה'15:00-16:00קידוד למערכות מחשב83659-02סמסטר א'
פרופ' פופובצר רחלה1רמה מקבילההרצאהב'15:00-17:00ביו - סנסורים+83660-01BIO CHIPSסמסטר ב'
גב' ענאקי עדי0.5תרגילב'17:00-18:00ביו - סנסורים+83660-02BIO CHIPSסמסטר ב'
פרופ' קליסקי תומר1רמה מקבילההרצאהג'12:00-14:00ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה83665-01סמסטר א'
מר טרינק ירון0.5תרגילג'14:00-15:00ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה83665-02סמסטר א'
פרופ' יערי גור1רמה מקבילההרצאהד'09:00-11:00בקרה למערכות ביולוגיות83666-01סמסטר א'
0.5תרגילד'11:00-12:00בקרה למערכות ביולוגיות83666-02סמסטר א'
ד"ר דניאלי עמוס1רמה מקבילההרצאהב'10:00-12:00יסודות אופטיקה ביו-רפואית83667-01סמסטר ב'
0.5תרגילב'09:00-10:00יסודות אופטיקה ביו-רפואית83667-02סמסטר ב'
ד"ר דניאלי עמוס1.5רמה מקבילההרצאהא'10:00-13:00דימות רפואי83668-01סמסטר א'
0.5תרגילא'09:00-10:00דימות רפואי83668-02סמסטר א'
פרופ' קוגלר הלל1רמה מקבילההרצאהג'09:00-11:00חישוב ביולוגי83670-01סמסטר ב'
גב' צרור אזנקוט חן0.5תרגילג'11:00-12:00חישוב ביולוגי83670-02סמסטר ב'
עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה 83672-01סמסטר ב'

במבחנה
ד"ר דניאלי עמוס1רמה מקבילההרצאהא'14:00-16:00

עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה 83672-02סמסטר ב'
במבחנה

0.5תרגילא'16:00-17:00

ד"ר לוי איתמר1.5רמה מקבילההרצאהה'13:00-16:00מבוא לחומרה בטוחה - בניות מתקפות83673-01סמסטר א'
מר צוקר זביב דוד0.5תרגילה'09:00-10:00מבוא לחומרה בטוחה - בניות מתקפות83673-02סמסטר א'
ד"ר מכמל עדי1רמה מקבילההרצאהה'10:00-12:00למידת מכונה קוונטית83674-01סמסטר ב'
0.5תרגילה'12:00-13:00למידת מכונה קוונטית83674-02סמסטר ב'
ד"ר אלון שחר1רמה מקבילההרצאהא'09:00-11:00נוירו-גנומיקה83675-01סמסטר ב'
גב' דנינו מיכל0.5תרגילא'17:00-18:00נוירו-גנומיקה83675-02סמסטר ב'
ד"ר זינגר גונן1רמה מקבילההרצאהה'13:00-15:00כריית מידע וייצוג מידע83676-01סמסטר ב'
גב' שיפמן אבוקסיס דנית0.5תרגילה'15:00-16:00כריית מידע וייצוג מידע83676-02סמסטר ב'
ד"ר דסיאטוב בוריס1רמה מקבילההרצאהב'12:00-14:00ננו-פוטוניקה83678-01סמסטר ב'
ד"ר דסיאטוב בוריס0.5תרגילב'14:00-15:00ננו-פוטוניקה83678-02סמסטר ב'
ד"ר מדינה מרדכי1רמה מקבילההרצאהב'09:00-11:00חומרה מכילה מטסטביליות83681-01סמסטר א'



ד"ר מדינה מרדכי0.5תרגילב'11:00-12:00חומרה מכילה מטסטביליות83681-02סמסטר א'
ד"ר לוי איתמר1.5רמה מקבילההרצאהה'14:00-17:00מבוא לחומרה בטוחה מורחב83682-01סמסטר ב'
מר צוקר זביב דוד0.5תרגילה'17:00-18:00מבוא לחומרה בטוחה מורחב83682-02סמסטר ב'
ד"ר לוי איתמר1רמה מקבילההרצאהג'10:00-12:00נושאים מתקדמים באבטחת חומרה83683-01סמסטר ב'
ד"ר מכמל עדי1רמה מקבילההרצאהה'13:00-15:00אינפורמציה קוונטית מתקדמת83684-01סמסטר ב'
0.5תרגילה'15:00-16:00אינפורמציה קוונטית מתקדמת83684-02סמסטר ב'
ד"ר וייס מור1רמה מקבילההרצאהד'12:00-14:00פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת83685-01סמסטר א'
ד"ר וייס מור0.5תרגילד'14:00-15:00פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת83685-02סמסטר א'
פרופ' קוגלר הלל1רמה מקבילההרצאהג'15:00-17:00אימות פורמלי וסינתזה83691-01סמסטר א'
מר קורדנה שי0.5תרגילג'17:00-18:00אימות פורמלי וסינתזה83691-02סמסטר א'
פרופ' לוטקר צבי1רמה מקבילההרצאהא'14:00-16:00סוגיות ברשתות חברתיות83692-01סמסטר ב'
0.5תרגילא'16:00-17:00סוגיות ברשתות חברתיות83692-02סמסטר ב'
מרצי מחלקה1הרצאהקריאה מודרכת83802-01סמסטר א'
מרצי מחלקה1הרצאהקריאה מודרכת83802-02סמסטר ב'
ד"ר פלורנטין דן1.5הרצאהד'17:00-20:00אנליזה פונקציונלית83803-01סמסטר א'
0.5תרגילב'18:00-19:00אנליזה פונקציונלית83803-02סמסטר א'
פרופ' רינות אסף1הרצאהה'17:00-19:00אלגברה מתקדמת83804-01סמסטר א'
מר באואר תומר0.5תרגילה'19:00-20:00אלגברה מתקדמת83804-02סמסטר א'
פרופ' לוטקר צבי1הרצאהא'16:00-18:00אופטימיזציה רציפה וקומבינטורית83805-01סמסטר א'
פרופ' לוטקר צבי0.5תרגילא'18:00-19:00אופטימיזציה רציפה וקומבינטורית83805-02סמסטר א'
פרופ' סומך ברוך ענלייה1.5הרצאהב'16:00-19:00תהליכים אקראיים83806-01סמסטר ב'
ד"ר כהן אליהו1.5הרצאהא'16:00-19:00חישוב קוונטי83807-01סמסטר א'
מר אשכנזי אריאל0.5תרגילא'19:00-20:00חישוב קוונטי83807-02סמסטר א'

טרם נקבעעבודהעבודה שוות ערך לתיזה83809-01שנתי



סמסטר א' 
סמסטר ב'

ד'16:00-17:00קולוקויום מחלקתי לתואר שלישי83811-01
 ד'16:00-17:00

לתשומת לבכם, קולוקויום רשות
יש להשלים את 
חובות הנוכחות 

בקורס (14 
הרצאות של 

מרצים) במהלך 
שנתיים 

רצופות. יש 
להירשם לקורס 
הקולוקויום פעם 

אחת בלבד, 
בתקופת הרישום 

של השנה בה 
יושלמו חובות 

הנוכחות בקורס. 
נדגיש שהרצאות 
של מאסטרנטים 
לא יכללו במניין 
14 ההרצאות. 

קורס זה לא יחויב 
בשכ"ל ולא יעניק 

נק"ז.

פרופ' פופובצר רחלה

ד"ר כהן אילן (ראובן)1הרצאהד'17:00-19:00מבוא לתורת המשחקים83815-01סמסטר א'
ד"ר כהן אילן (ראובן)0.5תרגילד'19:00-20:00מבוא לתורת המשחקים83815-02סמסטר א'
ד"ר כהן אילן (ראובן)1הרצאהד'17:00-19:00מודלים במסחר אלקטרוני83816-01סמסטר ב'
ד"ר כהן אילן (ראובן)0.5תרגילד'19:00-20:00מודלים במסחר אלקטרוני83816-02סמסטר ב'
ד"ר הלמן ניר1.5הרצאהג'17:00-20:00מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים83817-01סמסטר א'
סוגיות אופטימיזציה סטוכסטית באסטרטגיה 83818-01סמסטר ב'

תפעולית
ד"ר הלמן ניר1.5הרצאהב'17:00-20:00

ד"ר לינדנבאום אופיר1הרצאהה'17:00-19:00למידה בלתי מונחית83819-01סמסטר ב'
פרופ' לשם אמיר1הרצאהא'18:00-20:00סמינר בנושאים מתקדמים בתקשורת83820-01סמסטר א'
ד"ר זיידל בנימין1הרצאהג'17:00-19:00תקשורת אלחוטית 83821-011סמסטר ב'
פרופ' ברגל יצחק1הרצאהב'18:00-20:00מערכות פרושות תדר83828-01סמסטר א'
פרופ' ברגל יצחק1הרצאהה'18:00-20:00נושאים מתקדמים בתקשורת83829-01סמסטר ב'



ד"ר זיידל בנימין1הרצאהג'17:00-19:00ערוצי תקשורת וקטוריים83833-01סמסטר א'
פרופ' גולדברגר יעקב1הרצאהא'15:00-17:00למידת מכונה סטטיסטית83841-01סמסטר א'
ד"ר פתיה איתן1הרצאהג'18:00-20:00מודלים גנרטיבים עמוקים83843-01סמסטר א'
פרופ' חזאי כרמית1הרצאהא'18:00-20:00סמינר בחישוב בטוח83850-01סמסטר א'

ד"ר וייס מורקולוקויום רשותב'14:00-16:00סמינר בהנדסת מחשבים83860-01שנתי
פרופ' רביץ דרור1הרצאהד'18:00-20:00אלגוריתמים מקוונים83868-01סמסטר א'
פרופ' קוגלר הלל1הרצאהג'18:00-20:00מערכות סייבר פיזיקליות83869-01סמסטר א'
מר רביב אברהם0.5תרגילא'19:00-20:00מערכות סייבר פיזיקליות83869-02סמסטר א'
ד"ר גלס רן1הרצאהג'16:00-18:00נושאים מתקדמים בקידוד לפרוטוקולי תקשורת83870-01סמסטר ב'

ד"ר גלס רן0.5תרגילג'18:00-19:00נושאים מתקדמים בקידוד לפרוטוקולי תקשורת83870-02סמסטר ב'

ד"ר בן ארי רמי1הרצאהא'18:00-20:00מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות83876-01סמסטר ב'
פרופ' לשם אמיר1הרצאהא'18:00-20:00סמינר-נושאים מתקדמים בעיבוד אותות83880-01סמסטר ב'
פרופ' גנות שרון1הרצאהד'17:00-19:00עיבוד ספרתי של אותות דיבור83881-01סמסטר ב'
פרופ' גולדברגר יעקב1הרצאהה'16:00-18:00למידה עמוקה83882-01סמסטר א'
מר אחיטוב עידן0.5תרגילג'17:00-18:00למידה עמוקה83882-02סמסטר א'
פרופ' קלר יוסף1הרצאהג'18:00-20:00ראיה ממוחשבת83888-01סמסטר ב'
ד"ר נועם יאיר1הרצאהד'18:00-20:00נושאים מתקדמים בעיבוד אותות סטטיסטי83889-01סמסטר א'
ד"ר נועם יאיר1הרצאהב'18:00-20:00תורת הגילוי83900-01סמסטר א'
סמינר בנושאים מתקדמים בלמידת מכונה 83905-01סמסטר א'

ועיבוד מידע
פרופ' קלר יוסף1הרצאהג'18:00-20:00

הפרדה עיוורת של מקורות מבוססות אי תלות 83906-01
סטטיסטית

פרופ' גולדברגר יעקב1הרצאהב'16:00-18:00נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה83907-01סמסטר ב'
ד"ר שפט אור1הרצאהב'17:00-19:00נושאים מתקדמים בפרטיות דיפרנציאלית83908-01סמסטר ב'

סמסטר א' 
סמסטר ב'

ד"ר דסיאטוב בוריס1הרצאהג'19:00-20:00 ד'19:00-20:00סמינר מתקדם באופטיקה83910-01

פרופ' זלבסקי זאב1.5הרצאהב'17:00-20:00עיבוד תמונה אופטי83911-01סמסטר ב'
פרופ' פרידמן מרדכי1.5הרצאהד'17:00-20:00אופטיקה לא לינארית83915-01סמסטר ב'
מר דוכניאן לירוי0.5תרגילה'18:00-19:00אופטיקה לא לינארית83915-02סמסטר ב'
מר בשן גיל1הרצאהה'16:00-18:00אופטיקה סטטיסטית83916-01סמסטר ב'
מר בשן גיל0.5תרגילה'18:00-19:00אופטיקה סטטיסטית83916-02סמסטר ב'
פרופ' פיקסלר דרור1הרצאהא'18:00-20:00עקרונות ויישומים בפלורנסציה83918-01סמסטר ב'
ד"ר לוי תומר1הרצאהה'18:00-20:00ננו-אופטיקה ואינטראקציות אור-חומר83922-01סמסטר ב'



פרופ' פיש אלכסנדר1הרצאהב'16:00-18:00סמינר בנושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה83945-01סמסטר ב'

פרופ' פיש אלכסנדר1הרצאהא'17:00-19:00תכנון מעגלי VLSI ננומטריים בהספק נמוך83946-01סמסטר ב'
ד"ר ויצמן יואב1הרצאהא'18:00-20:00אמינות של רכיבי 83950-01VLSIסמסטר א'
ד"ר ויצמן יואב1הרצאהא'17:00-19:00חומרה בטוחה83952-01סמסטר ב'
פרופ' תימן אדם1.5הרצאהה'17:00-20:00תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות 83954-01VLSI 2סמסטר ב'
התקנים אופטו-אלקטרוניים מבוססי מעברים בין 83955-01סמסטר ב'

תת-פסים בבורות קוונטיים
ד"ר אלבו אסף1הרצאהג'18:00-20:00

ד"ר קליפשטיין פיליפ1הרצאהה'16:00-18:00פיסיקה של התקנים אופטו- אלקטרוניים83956-01סמסטר ב'
פרופ' נווה דורון1הרצאהג'18:00-20:00סמינר נושאים מתקדמים בהתקנים אלקטרוניים83959-01סמסטר א'

פרופ' שפי אורית1הרצאהא'18:00-20:00הנדסת מערכות ביולוגיות83971-01סמסטר א'
פרופ' פופובצר רחלה1הרצאהד'83972-01NANO-MEDICINE18:00-20:00סמסטר א'
פרופ' פופובצר רחלה1הרצאהב'18:00-20:00סמינר בביו-הנדסה83977-01סמסטר ב'
פרופ' קליסקי תומר1הרצאהה'18:00-20:00פיסיקה ביולוגית של מקרו-מולקולות ותאים83978-01סמסטר א'
פרופ' יערי גור1הרצאהג'17:00-19:00סטטיסטיקה וניתוח מידע83979-01סמסטר ב'
גב' פרס אילת0.5תרגילג'19:00-20:00סטטיסטיקה וניתוח מידע83979-02סמסטר ב'
ד"ר כהן איציק1הרצאהג'18:00-20:00נושאים מתקדמים בניהול פרוייקטים83981-01סמסטר ב'
ד"ר כהן איציק1הרצאהג'16:00-18:00מידול וכריית תהליכים83983-01סמסטר ב'
מר ירון נחמיה0.5תרגילג'18:00-19:00מידול וכריית תהליכים83983-02סמסטר ב'

טרם נקבעדיסרטציהעבודת דוקטור83999-01שנתי


