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200--2פרופ' שפי אוריתאשנב להנדסה183002

42-663ד"ר אלון שחרפיזיקה 1831021

42-663ד"ר מצרי אליהואלגברה לינארית183110

42-663ד"ר שיינר ארזחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1831121

21-331.5ד"ר שפט אור, פרופ' ברוס שרגאקומבינטוריקה183108

22-442ד"ר בנשק-דוקוב אלישבעמבוא להנדסת תוכנה ומחשבים183120

1890272512.5סה''כ שנה א' סמסטר 1

200--2פרופ' חזאי כרמיתאשנב להנדסת מחשבים283002

221--2פרופ' לוטקר צביתכנות פייתון283011

42-663ד"ר דסיאטוב בוריספיזיקה 2831032

21-331.5ד"ר וייס מורתורת הקבוצות ולוגיקה283109

42-663ד"ר ראיצ'יק אירינהחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2831142

21-331.5פרופ' ברוקס שמעוןמשוואות דיפרנציאליות רגילות283115

31-442פרופ' קוגלר הללמבני נתונים ואלגוריתמים 2831191

31-442פרופ' וובר אופיר, ד"ר מדינה מוטימערכות לוגיות ספרתיות283140

2280302814סה''כ שנה א' סמסטר 2

31-442ד"ר נועם יאיר, ד"ר שוורץ עופרמערכות לינאריות383206

21-331.5ד"ר מכמל עדיאנליזה הרמונית383210

21-331.5גב' צבי זהביתפונקציות מרוכבות383211

31-442ד"ר זינגר גונןמבוא להסתברות  וסטטיסטיקה383216

22-442מר שפיר חייםתכנות מונחה עצמים383223

31-442פרופ' וייס אריהמבוא להנדסת חשמל383237

21-331.5 ד"ר לוי איתמרתכן לוגי383253

1780252512.5סה''כ שנה ב' סמסטר 3

31-442ט.נ.מבני נתונים ואלגוריתמים 4832242

331.50.75--ד"ר דניאלי עמוסמעבדה במבוא להנדסת חשמל483238

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

31-442פרופ' זלבסקי זאב, ד"ר שוורץ עופראותות ומערכות483245

31-442פרופ' כרמית חזאיאוטומטים וחישוביות483250

22-442מר גנון אורןמיקרו מעבדים ושפת אסמבלר483255

14632321.510.75סה''כ שנה  ב' סמסטר 4

32-552.5פרופ' סומך-ברוך ענליהאותות אקראיים ורעש583302

32-552.5פרופ' שור יוסףאלקטרוניקה לינארית583303

32-552.5פרופ' פיש אלכסמעגלים אלקטרוניים ספרתיים583308

331.50.75--פרופ' פיש אלכסמעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים583315

0-331.50.75ד"ר יביץ לאונידמעבדה במערכות משובצות583317

22-442מר שפיר חייםמערכות הפעלה583381

31-442ד"ר לשם גיארשתות מחשבים ואינטרנט 5834551

1496292613סה''כ שנה ג' סמסטר 5

22-442פרופ' קרן אסנתתיאוריה של מערכות ספרתיות683256

31-442ד"ר יביץ לאונידמבנה מחשבים ספרתיים683301

31-442ד"ר תימן אדםמעגלים משולבים ספרתיים683313

331.50.75--פרופ' שור יוסףמעבדה למעגלים אנלוגיים683325

31-442-תורת הקומפילציה (לא יינתן בתשפ"ג)683680

11531917.58.75סה''כ שנה ג' סמסטר 6

773.5--7-פרויקט בהנדסת מחשבים7,883401

700773.5סה''כ שנה ד'

103451216015075סה"כ חובות כלליות

ליבה

21-331.5פרופ' גולדברגר יעקבמבוא ללמידת מכונה783622

21-331.5פרופ' קרן אסנתאריתמטיקה למחשב6,883653

31-442ד"ר לוי איתמרמבוא לחומרה בטוחה - בניות ומתקפות783673

21-331.5ד"ר מדינה מוטיתכנון חומרה בגישה אלגוריתמית783688

מגמת חומרת מחשבים (83105) - תשפ"ג



221--2פרופ' פיש אלכסתכנון מעגלי VLSI ננומטריים בהספק נמוך883946

31-442ד"ר כהן אליהומכניקה קוונטית שימושית6,883204

31-442ד"ר כהן אליהוחישוב קוונטי783807

21-331.5ד"ר יביץ ליאונידארכיטקטורות מחשבים מתקדמות883689

21-331.5פרופ' שור יוסימעגלים משולבים אנלוגיים6,883611

31-442ד"ר תימן אדםמעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים783612

2-2431.5ד"ר תימן אדםעקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות883607

בחירה

22-442מר שפיר חייםהנדסת תוכנה883459

21-331.5ד"ר שפט אורתאוריה של למידת מכונה5,783643

21-331.5פרופ' קרן אסנתקידוד למערכות מחשב6,883659

3-143.51.75ט.נ.סימולציה ושפות סימולציה (לא יינתן בשנת תשפ"ג)783450

21-331.5ד"ר רן גלסחישוב מבוזר783453

21-331.5ד"ר קוגלר הללאימות פורמלי וסינתזה783691

21-331.5ד"ר קוגלר הללחישוב ביולוגי883670

21-331.5ד"ר מכמל עדילמידת מכונה קוונטית883674

21-331.5ד"ר מכמל עדיאינפורמציה קוונטית מתקדמת883684

21-331.5ד"ר מדינה מוטיחומרה מכילה מטסטביליות783681

221--2ד"ר לוי איתמרנושאים מתקדמים בחומרה בטוחה883683
21-331.5ט.נ.ניהול פרוייקטים בחומרה ובתוכנהחדש8
21-331.5פרופ' שור יוסימעגלים אנלוגיים דלי הספק783608
21-331.5פרופ' שור יוסיתכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים783621
21-331.5פרופ' שור יוסימעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים783949
442--3ד"ר ויצמן יואבאמינות של מערכות חומרה783606

31-442ד"ר ויצמן יואבתהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה6,883311

קורסי שירות

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

 184
ש"ס

 86.5
נ"ז 

שנתיות 
(ש"ש)

יש לבחור 8 קורסים ומתוכם לפחות 4 קורסי ליבה

מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת מחשבים בתואר ראשון הינו 86.5 לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס 
כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. חושב עפ"י 4 ליבה (1.5*3  + 1) + 4 בחירה 1.5

הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.  • 

חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים.


	תכן חומרה ושבבים

