
46746

מערכות לומדות

 

46332תרגיל462674888746200פרופ"מ כ. לוי48718

מערכות ראיה ושמיעהעבוד וניתוח תמונותמבוא למחקר פקולטיפרופ"ח ע. לויןמבנה מחשבים

תרגילתרגילפרופ"ח י. בירקתרגיל

מערכות בקרה 9:30-10:309:30-10:309:30-10:309:30-10:302

4601246200מר א. מעיין

פרופ"מ ע. ילוןפרופ' נ. שימקיןעיבוד וניתוח תמונות4619546195

דימות ושחזור תלת 
רשתות מחשבים עיבוד אותות אקראייםמימדי

תרגילעיבוד וניתוח מידעואינטרנט 2

  
מערכות לומדותמערכות לומדות

 
10:30-11:30

פרופ"ח ת. פרופ' י. שכנר46237
462424619246225פרופ' ר. מאירפרופ"ח י. קסוטו46277מיכאלי

מעגלים משולבים - 
VLSI -פיסיקה סטטיסטית תרגילתרגילמבוא ל

עקרונות פיזיקליים של מערכות בקרה 2להנדסת חשמל
התקני מל"מ

הבטחת נכונות של תרגיל
מבוא לאותות תרגיל10:30-12:3010:30-12:30תוכנה

תרגילתרגילומערכות ביולוגיים

11:30-12:30
 

11:30-12:30
 

11:30-12:3011:30-12:30

פרופ"מ ד. 46201
פרופ"מ ד. 46005460124906446212462804621146187דרקסלר כהן

4626746202ד"ר ל. יביץסודרי

רשתות מחשבים עיבוד אותות אקראיים
מבוא לאלקטרוניקה 46195ואינטרנט 2

גמישה אורגנית
עקרונות וכלים 

עיבוד וניתוח מידעמבנה מחשביםתכן מעגלים אנלוגייםלמידה עמוקהבאבטחת מחשבים

תרגילתרגילתרגילתרגילתרגילתרגילתרגילתרגילטכנולוגיות קוונטיותמערכות לומדותאנטנות וקרינה

   

12:30-13:3012:30-13:3012:30-13:3012:30-13:3012:30-13:3012:30-13:30מערכות לומדות12:30-13:3012:30-13:30

פרופ"ח ש. 
קוטינסקי

פרופ' י. 
נמירובסקי

פרופ"מ א. 
פרופ"ח ע. מר ע. יאיראפשטיין

46277460424632646880קמינר

הבטחת נכונות של 
תוכנה

מבוא למערכות הספק 
מבוא לאותות ומערכות פרופ"מ א. תמרפרופ"ח ג. גלבועתרגילורשת חכמה

ביולוגיים
תכן לוגי ממוחשב של 

שבבים

עבוד ספרתי של תרגילתרגיל
פרופ' מ. תרגיל12:30-14:30אותות

תרגילאורנשטיין

12:30-14:3013:30-14:3013:30-14:30
 

13:30-14:3012:30-14:3013:30-14:30

פרופ"ח ג. 462654677346256
4674646267108324גלבוע

ארכיטק. ומעגלים 
בשילוב ממריסטורים

התקני מל"מ 
אנטנות וקרינהאלקטרואופטיים לגלוי

פרופ' א. 
אלג' ויישומים בראייה פרופ' י. מוזספרופ"ח י. קסוטומנדלסון

מבנה מחשביםממוחשבת

שיטות הידור תורת האינפורמציהתרגילתרגילתרגיל
תכנות פונקציונאלי מבנה מחשבים(קומפילציה)

תרגילתרגילעבוד וניתוח תמונותתכן וניתוח אלגורתמיםפרופ"מ כ. לויתקשורת אנלוגיתמבוזר

14:30-15:3014:30-15:3014:30-15:30
 

13:30-15:30
 

14:30-15:3014:30-15:30

פרופ' י. כהן46745דר' א. זקס

פרופ' י. ששוןפרופ"מ א. גויכמןעבוד ספרתי של אותות

פרקים בננו-אלקטרוניקהתרגיל

15:30-16:3014:30-16:30

48866467334627346204460024674646202108324

תורת האינפורמציה
פרופ"מ ע. 
קמינר

תכנות פונקציונאלי 
אלג' ויישומים בראייה 46195תכן וניתוח אלגורתמים14:30-17:30תקשורת אנלוגיתמבוזר

עיבוד וניתוח מידעממוחשבת
יסודות האנליזה 

המודרנית להנדסת 
חשמל

מבנה מערכות הפעלהתרגילתרגילתרגילתרגילתרגילתרגילתרגיל

 16:30-17:3015:30-17:3016:30-17:3016:30-17:30מערכות לומדות16:30-17:3016:30-17:3016:30-17:3016:30-17:30

תרגיל462434626646853462324633246212

פרופ"מ א. 
שיטות הידור טכנולוגיות קוונטיותרוטנשטרייך

(קומפילציה)
ארכיטקטורות מחשבים 

מבוא לרובוטיקה ח'מערכות ראיה ושמיעהתרגילפרקים בננו-אלקטרוניקהמתקדמות

16:30-18:30תרגילתרגילתרגילתרגילתקשורת מקודדת
פרופ"ח מ. 
פרופ' י. בירק16:30-18:30תרגילתרגילזילברשטיין

17:30-18:3017:30-18:3017:30-18:3017:30-18:3016:30-18:3017:30-18:3017:30-18:3016:30-18:30

46206

מבוא לתקשורת פרופ' ש. שמאי
ספרתית

תרגיל17:30-19:30

18:30-19:30

46202 46280

48076

נושאים מתקדמים 
בהנדסת מחשבים 2. 
 הנושא: רנדומיזציה 

ויתירות לשיפור 
ביצועים

11:30-13:30

48710

14:30-16:30

צהרי יום ד'

נושאים מתקדמים 
בהנדסת מחשבים. 

הנושא: ארכיטקטורות 
 DNA לריצוף VLSI
ואנליזה גנומית

פרופ' ר. גינוסר 
דר' ל. יביץ

מבוא לתקשורת 
ספרתית

4901848076

תכנון וניהול רשתות 
תקשורת לא שיתופיות

פרופ' א. אורדע

9:30-11:30

10:30-12:30

פרופ"ח מ. פורת

פרופ"ח י. לברון

פרופ' י. כהן

17:30-19:30

48891

48828

עיבוד וניתוח אותות 
מרחביים

14:30-16:30

9:30-11:30

48716

46880

11:30-13:30

ארכיטקטורות 
מחשבים מתקדמות

תכן לוגי ממוחשב של 
שבבים

46332

אבטחת מערכות 
חומרה – מתאוריה 

להתנסות

13:30-15:30

עקרונות וכלים 
באבטחת מחשבים

49036

שיטות וריאציוניות 
בעבוד תמונה

תכן מעגלים אנלוגיים 9:30-11:30

10:30-12:30

49062

48025

15:30-17:30

אלקטרודינמיקה 
קוונטית מאקרוסקופית

פרופ' י. 
שטיינברג

14:30-16:30

נושאים מתקדמים 
במערכות למידה 
ובקרה 2. הנושא: 
הסתברות בממד 

גבוה ויישומה במדע 
הנתונים

נושאים מתקדמים 
במערכות למידה 
ובקרה 3. הנושא: 
שיטות מתקדמות 
באופטימיזציה

46853

פרופ' י. מוזס 
ד"ר ט. מזרחי

46187

ד"ר ר. אלבחר

48931

12:30-14:30

46745

13:30-15:3013:30-15:30

10:30-12:30

מידות אינפורמציה 
ושימושיהן

פרופ"ח פ. גבאי

14:30-16:30

48934

18:30 - 19:3018:30 - 19:30

19:30 - 20:3019:30 - 20:30

17:30 - 18:30 17:30 - 18:30

16:30-18:3016:30-18:30

16:30 - 17:3016:30 - 17:30

46206

16:30-18:30

נושאים מתקדמים 
ברשתות בין מחשבים 

2  הנושא: 
אלגוריתמים ברשתות 
מחשבים ובלוקצ׳יין

מערכות ראיה ושמיעה

פרופ' י. 
שטיינברג

נושאים מתקדמים 
במחשוב 3 . הנושא: 

נושאים במערכות 
הפעלה וחומרה 

בטוחות

פרופ' א. ויזר

15:30-17:30

פרופ"מ י. יעיש

15:30-17:30

נושאים מתקדמים 
בהנדסת מחשבים 1. 

 הנושא: סמינר 
בנושא זמן  ושימושיו 
ברשתות מחשבים 
ובמערכות מבוזרות

15:30 - 16:30

13:30 - 14:30

46209

16:30-18:30

08:30 - 09:30

12:30 - 13:30

46242

פרופ"מ א. אייל

08:30 - 09:30

09:30 - 10:30

10:30 - 11:30

46195

12:30 - 13:30

46256

11:30 - 12:30

9:30-11:30

12:30-14:30

09:30 - 10:30

עקרונות פיזיקליים 
של התקני מל"מ

14:30-16:30

46733

14:30-16:30

46266

יום חמישי

46209

יום רביעי

14:30 - 15:30

46200

מבנה מערכות הפעלה

8:30-10:30

46225

פיסיקה סטטיסטית 
להנדסת חשמל

46326

48848

46192

9:30-11:30

נושאים מתקדמים 
באלקטרואופטיקה 1 

הנושא: תופעות 
והתקנים מבוססי 

הקשרים בין מכניקה 
קוונטית ופוטוניקה

פרופ"ח א. בוקס

10:30-12:30

יסודות האנליזה 
המודרנית להנדסת 

חשמל

יום שלישי

46209

13:30 - 14:30

46002

14:30-16:30

12:30-14:30

46265

12:30-14:30

14:30-16:30

46267

14:30-16:30

11:30-13:30

אופטיקה בתווכים 
מפזרים ויישומיה 
בדימות ביו-רפואי

46237

10:30 - 11:30

11:30 - 12:30

14:30 - 15:30

46243

15:30 - 16:30

יום שנייום ראשון

נושאים מתקדמים 
במערכות, למידה 
ובקרה 4. הנושא: 

אלגוריתמים בלמידה 
עם חיזוקים

46201

10:30-12:30

48907פרופ' ש. מנור

פרופ' י. ששון פרופ"ח א. 
רוזנטל

46773

12:30-14:30

10:30-12:30

התקני מל"מ 
אלקטרואופטיים לגלוי

46195

46005

10:30-12:30

מבוא למערכות הספק 
ורשת חכמה

מבנה מערכות הפעלה

פרופ"ח מ. 
זילברשטיין

12:30-14:30

מעגלים משולבים - 
VLSI -מבוא ל

ארכיטק. ומעגלים 
בשילוב ממריסטורים

46273

מר ח. גזית

46204

פרופ"ח ע. טל

10:30-12:30

פרופ' י. מוזס

ידע ומשחקים 
במערכות מבוזרות

פרופ' נ. טסלר

מבוא לאלקטרוניקה 
גמישה אורגנית

מידע בהתקני אחסון

8:30-10:30

10:30-12:30

מבוא לרובוטיקה ח'

12:30-14:30

13:30-15:30

12:30-14:30

48717

פרופ"מ נ. 
וינברגר

אלג' ויישומים בראייה 
ממוחשבת

8:30-10:30

פרופ"מ ד. 
סודרי

למידה עמוקה

46211

49063

48075

49026

46042

נושאים מתקדמים 
באופטו-אלקטרוניקה 1. 

 הנושא: ננו אופטו-
אלקטרוניקה 

אינטגרטיבית עם 
חומרים דו-ממדים

46232

10:30-12:30


