
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 
  

394901 1.0 
 חינוך גופני

104010 5.0 
 מ'1חדו"א 

104016 5.0 
 מורחב 1אלגברה 

114071 3.5 
 מ'1פיסיקה 

234117 4.0 
מבוא למדעי 

 המחשב ח'

104131 2.5 
משוואות דיפ' 

 רגילות ח'

104011 5.0 
 מ'2חדו"א 

394901 1.0 
 חינוך גופני

324033  3.0 
 אנגלית טכנית

 

114072 4.5 
 מ'2פיסיקה 

104223 4.0 
מש. דיפ. חלקיות 

 וטורי פוריה
 

044105 4.0 
תורת המעגלים 

 החשמליים

044131 5.0 
 אותות ומערכות

044167 3.0/4.0 
/  פרוייקט א'

 פרוייקט במדמ"ח

104215 2.5 
 פונקציות מרוכבות

114073 3.5 
 ח'3יקה זפי

044127  3.5 
יסודות התקני 
 מוליכים למחצה

044137 5.0 
 אלקטרוניים. מעגל

236353 3.0 
אוטומטים ושפות 

 פורמליות

104034 3.5 
 להסתברות ח' מבוא

234218 3.0 
 1מבנה נתונים 

044334 3.0 
רשתות מחשבים 

 1ואינטרנט 

בפ"תש –ים המסלול להנדסת מחשב  

א': 
0.22  

ב': 
5.12  

ג': 
.019  

 ד':
.042  

 ה':
17.5 

 ו':
 

 ז':
 

104134 2.5 
 ח' רניתאלגברה מוד

234124      4.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות

236343 3.0 
 תורת החישוביות

234129 3.0 
 מבוא לתורת הקבוצות
 ואוטומטים למדמ"ח

 

044198 3.0 
מבוא לעיבוד ספרתי 

 של אותות

046267    3.0 
 מבנה מחשבים

234141 3.0 
קומבינטוריקה למדעי 

 המחשב

5.4 / 3.5 
234123 /  *046209 

 מבנה מ"ה  / .הפעלהמ
 

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

044202 3.0 
 אותות אקראיים

104031 5.5 
 מ'1אינפי 
 

104016 5.0 
 מורחב 1אלגברה 

114071 3.5 
 מ'1פיסיקה 

234117 4.0 
מבוא למדעי המחשב 

 ח'

104035 .05 
 ח'2מד"ר ואינפי 

104013 5.5 
 'ת2חדו"א 

114075 5.0 
 'ממ2פיסיקה 

044105 4.0 
תורת המעגלים 

 החשמליים

104221 4.0 
פונקציות מרוכבות 

 והתמרות אינט.
 

 ז':
3/4 

 

044169 4.0/.3.0 
פרוייקט /  ’פרוייקט ב

 במדמ"ח

234292** 3.0 
 לוגיקה למדמ"ח  

 ו':
4/3  
 ראמק 

 ב')-דרישת קדם (א' קדם ל ב   א
 

 ב')-דרישת צמד (א' חייב להילקח במקביל או כקדם ל ב   א
 מקצועות שישההנך נדרש/ת ללמוד שלושה מתוך  -מקצועות ליבה   אפורצל 

 046209-, מקצוע צמד לנק' 1 –) 046210( "מעבדה במערכות הפעלה" גם בנוסף :5סמסטר  *
 

 )046267) הינו קדם ל"מבנה מחשבים" (234124רכות" (המקצוע "מבוא לתכנות מע  
 יינתן רק מתש"פ 234292** 

044102    
. בטיחות במעב

 חשמל

044157 2.0 
מעב. בהנדסת חשמל 

 א'1

234118 3.0 
ארגון ותכנות 

 המחשב

044252 5.0 
מערכות ספרתיות 

 ומבנה המחשב


