
4620346271

תכנון ולמידה 
מחיזוקים

תכנות ותכן מונחה 
עצמים

תרגילתרגיל

8:30-9:308:30-9:30

4620846332468314620046267
טכניקות תקשורת 

מבנה מחשביםעיבוד וניתוח תמונותמבוא לדימות רפואימערכות ראייה ושמיעהמודרניות

- מעגלים משולבים 
VLSI- מבוא ל

-התקנים קוונטיים עלצילום חישוביתרגיל
מוליכים

תרגום ואופטמיזציה 
דינמיים של קוד

פיזיקה והתקנים 
של תחמוצות

סמינר בהבטחת 
נכונות של למידה 

עמוקה

עקרונות פיזיקליים של 
מ"התקני מל

יין 'פרוטוקולי בלוקצ
ומטבעות 

קריפטוגרפיים
יסודות תהליכים עיבוד וניתוח תמונות

אקראיים
אלקטרוניקה -אופטו

מעגלים אלקטרוניים תרגילקוונטית
אנליזה פונקציונלית תרגילתרגיללאותות מעורבים

תרגיל להנדסת חשמל

 9:30-10:30        9:30-10:30 9:30-10:309:30-10:309:30-10:30

. מ ל"פרופהבר. ג' דרדיסקין. א' דרבוקס. ח א"פרופלוין. ח ע"פרופמעיין. מר א
. ח  א"פרופאתר. ר' פרופשכנר. י' פרופאייל. מ א"פרופילון. מ ע"פרופקורנבלום

4888746197יעקובסון. ק' דר46002בוקס

תכן וניתוח 
שיטות חישוביות מבוא למחקר פקולטיאלגוריתמים

באופטימיזציה
טכניקות תקשורת 

. א' פרופתרגילמערכות לומדות9:30-11:309:30-11:30מודרניות
תרגילקולודני

  10:30-11:3010:30-11:3010:30-11:30

46237
. מ נ"פרופ

46188תרגיל46240461894627546225468314686846052וינברגר

- מעגלים משולבים 
VLSI- מבוא ל

-התקנים קוונטיים על
תרגום ואופטמיזציה תכן מסננים אקטיבייםמוליכים

עקרונות פיזיקליים של טסלר. נ' פרופדינמיים של קוד
יסודות תהליכים מבוא לדימות רפואימ"התקני מל

אקראיים
אלקטרוניקה -אופטו

קוונטית
מעגלים אלקטרוניים 

לאותות מעורבים
צלניק . ל' פרופ

מנור- 

נושאים מתקדמים תרגיל
1בלמידת מכונה 

מאיצים חישוביים תרגיל2מערכות בקרה תרגילתרגילתרגילתרגיל
. ח י"פרופתרגילטל. א' פרופתרגילומערכות מואצות

תרגיללברון

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

 
11:30-12:30

 
11:30-12:3010:30-12:3011:30-12:3010:30-12:3011:30-12:30

. ח מ"פרופשימקין. נ' פרופ46200
46746זילברשטיין

עיבוד וניתוח תמונותקסלסי. י' פרופתמר. מ א"פרופ
. ח ת"פרופ

מיכאלי
ויישומים בראייה ' אלג

ממוחשבת

סמינר 
בארכיטקטורות 

 .י.ס.ל.וי

-עיבוד ומיקרו-מיקרו
מערכות 

אלקטרומכניות
מעגלים משולבים מיקרוגלים

פיזור אנרגיה מערכות לומדותבתדר רדיו
בהתקנים אלקטרוניים

נושאים מתקדמים 
למידה , במערכות

5ובקרה 

תרגילמערכות לומדותתרגיל

      12:30-13:30 12:30-13:30

. י' פרופ
נמירובסקי

. ח א"פרופ
אפשטיין

. ח ד"פרופ
46278יאיר. מר ע463324600246192ילון. מ ע"פרופסודרי

2מערכות בקרה תכן וניתוח אלגוריתמיםמערכות ראייה ושמיעהרומנו. מ י"פרופ
מאיצים חישוביים 
ומערכות מואצות

. ח א"פרופ
אייל. מ א"פרופאפשטיין

תכן וניתוח 
אלגוריתמים

מבוא לתורת הקידוד 
בתקשורת

-פוטטוניקה ומטא-ננו
רשתות מחשבים צפני קיטובחומרים אופטיים

2ואינטרנט 
אתר. ר' פרופתרגילתרגילתרגילתרגיל

     

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

מ "פרופ
דרקסלר כהן.ד

. מ נ"פרופ
46271אורדע. א' פרופ469684621646903טל. ח ע"פרופברטל. ח ג"פרופוינברגר

-עיבוד ומיקרו-מיקרו
מערכות 

אלקטרומכניות
מעגלים משולבים מיקרוגלים

בתדר רדיו
תכנות ותכן מונחה 

עצמים

-מערכות אלקטרומבוא לדימות רפואיתרגילתרגילתרגיל
מבוא לתקשורת מבנה מחשביםתכנון ולמידה מחיזוקיםאופטיות

תרגילמערכות לומדותספרתית

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

  
תמר. מ א"פרופ

   
14:30-15:30

462054605546005
. ח א"פרופ

. י'  פרופעציון. י' פרופרוזנטל
4624346200תרגיל46267שטינברג

מבוא לתורת הקידוד 
בתקשורת

-פוטטוניקה ומטא-ננו
חומרים אופטיים

רשתות מחשבים 
2ואינטרנט 

עיבוד וניתוח תמונותטכנולוגיות קוונטיותמבנה מחשביםטלמון. ח ר"פרופ

מבנה מערכות שכטר. ל'  פרופ
תרגילתרגילהפעלה

נושאים מתקדמים 
בראיה מבנה 
תמונות וראיה 

2ממוחשבת 

תרגילתרגילתרגילתרגילVLSIתכן פיסי של 

14:30-16:30
 

15:30-16:3015:30-16:30
 

15:30-16:3015:30-16:3015:30-16:3015:30-16:30

46249462061083274894246203מויסייב.ק' דרתרגיל

צלניק . ל' פרופ
מנור

. ג' פרופ
אייזנשטיין

-מערכות אלקטרו
אופטיות

מבוא לתקשורת 
ספרתית

אנליזה פונקציונלית 
 להנדסת חשמל

תכנון ולמידה 
מחיזוקים

תקשורת וחישה תורת האינפורמציה
מבנה מערכות תרגילעיבוד אותות מסתגלמערכות לומדותתרגיל פוטוניות

ניסוי ומיצוי תרגילהפעלה
תרגילטכנולוגיות קוונטיותבמערכות לומדות

 

16:30-17:30

  

16:30-17:30

 

16:30-17:30

  

16:30-17:30

. מחקר ש' פרופ
. ח ע"פרופמאיר. ר' פרופתרגילפויאר. א' פרופתרגילכפתורי. ר' דר4691846342שמאי

46746קמינר

מבוא לתקשורת יעיש. מ י"פרופVLSIתכן פיסי של נצרתי. מ' פרופ
ויישומים בראייה ' אלגכהן. מ א"פרופבסיבים אופטיים

ממוחשבת

תרגילתרגילתרגיל
16:30-18:3017:30-18:3017:30-18:3016:30-18:3017:30-18:30

46733

תורת האינפורמציה

תרגיל
18:30-19:30

. ח מ"פרופ
פורת

18:30-20:30

46271

תכנות ותכן מונחה 
עצמים

משה. מר י

8:30-10:30

46195

14:30-16:30

שלישי יום

12:30-14:30

48865

46192

11:30-13:30

נושאים מתקדמים 
. 4בעיבוד אותות 

: הנושא
אלקטרוניקה 

רפואית דיגיטלית

לנגה. ר ד"ד

46206

14:30-16:30

46868 46225

תכן מסננים 
אקטיביים

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

48719

12:30-14:30

, אמינות: הנושא
הוגנות ועקביות של 

מערכות לומדות

48720

11:30-13:30

למידה : הנושא
רובוטית

10:30-12:30

9:30-11:30

46968

46055

10:30-12:30

13:30-15:30

9:30-11:30

48889

46005

-מעבדה בננו
9:30-11:30אלקטרוניקה

8:30-10:30

. ח ג"פרופ
גלבוע

46278

48050

גרפן , צינוריות פחמן
ואלס -וחומרי ואן דר

דו מימדיים

דינאמיקה של 
 מערכות הספק

14:30-16:30

נושאים מתקדמים 
 2בעיבוד אותות 

למידה : הנושא
גיאומטרית

48843

11:30-13:30

46195

9:30-11:30

49056

נושאים בראייה 
ניתוח : ממוחשבת

צורה

48940

16:30-18:30

מבוא לתקשורת 
בסיבים אופטיים

15:30-17:30

11:30-13:30

46332

נושאים מתקדמים 
בתקשורת 
.  3ואינפורמציה 

קידוד רשת : הנושא
למערכות מידע 

ותקשורת מתקדמות

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

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

48860

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

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

16:30-18:30

עבוד תמונות

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

9:30-11:30

46243

15:30 - 16:30

13:30 - 14:30

12:30-14:30

מבנה מערכות 
הפעלה

9:30-11:30

14:30 - 15:30

46249

10:30-12:30

14:30-16:30

16:30 - 17:30

48051

12:30-14:30

נושאים מתקדמים 
 1בתורת הגלים 

-יסודות מטא: הנושא
משטחים 

אלקטרומגנטיים

מערכות ראייה 
ושמיעה

4619546209

14:30-16:30

12:30-14:30

46195

נושאים מתקדמים 
בהסתברות 

ותהליכים אקראיים 
תהליכי : הנושא

דיפוזיה מוחזרים 
ומתגים

08:30 - 09:30

13:30-15:30

12:30 - 13:30

46831

08:30 - 09:30

שיטות חישוביות 
באופטימיזציה

09:30 - 10:30

10:30 - 11:30

46203

12:30 - 13:30

11:30 - 12:30

9:30-11:30

46208

46240

9:30-11:30

46746

9:30-11:30

48989

108327

9:30-11:30

רביעי יוםשני יוםיום ראשון

46197

46189

46209 46903

46275

חמישי יום

48879

4881246052

ח "פרופ
קרופורד.נ

48890

48732 48979

'צהרי יום ד
כהן. ח ע"פרופ

12:30-14:30

46205

10:30-12:30

9:30-11:30
ויישומים ' אלג

בראייה ממוחשבת

46239

לוי. מ כ"פרופ

48954

10:30 - 11:30

11:30 - 12:30

14:30 - 15:30

09:30 - 10:30

4623746188

מקורות קרינה 
מבוססים על אלומות 

אלקטרוניים

. ח ש"פרופ
קוטינסקי

12:30-14:30

סמינר בלמידה 
חישובית ברשתות 

מחשבים

11:30-13:30

. מ ד"פרופ
דרקסלר כהן

12:30-14:30

46195

12:30-14:30

46200 48888

46267

46002

שיטות סטטיסטיות 
בעיבוד תמונה

48000

9:30-11:30

46209

49061

13:30-15:30

15:30 - 16:30

13:30 - 14:30

46216

12:30-14:30

46918

46733

14:30-16:30

48978

48972

15:30-17:30

מדידה : הנושא
וחישה של בני אדם 
באמצעות מצלמות

16:30 - 17:30

15:30-17:30

46342

48929

14:30-16:30

15:30-17:30

48951


