
סיוםהתחלהיוםשם פרטי מרצהשם משפחה מרצהתואר מרצהתיאור אירועקצר- אירוע 

קורסי חובה

חובה לכולם12:0014:00'דסמינר מחלקתי01ב214.3888

'חובה לכולם בשנה א14:0018:00'דפנינהסופר'פרופסמינר- גישה מחקרית במערכות מידע 01ב214.4001

'חובה למסלול עם תזה בשנה ב14:0018:00'דעיריתהדר'פרופסמינר- שיטות מחקר 01ב214.4200

חובה לכולם9:0012:00'דשרהלוריא'גבשיעור- כתיבה מדעית באנגלית 01ב214.4220

16:0020:00'אשיברק-בןמרשיעור- סדנה מתקדמת לאפיון אינטראקציה 01ב214.4350

 1- במופע הHCIחובה למגמת 

בחירה למסלולים . בלימודיהם

הנוספים

'חובה למסלול ללא תזה בשנה ב18:0021:00'דעפרארזי'פרופשיעור- אסטרטגית ניהול מערכות מידע 01ב214.4600

( מורשים ללמוד בקורסים המסומנים בצהובHCIמגמת )קורסי בחירה 

8:0012:00'גמורפלג'פרופסמינר- ייצוג ידע ומערכות תומכות החלטה 01ב214.4110

14:0018:00'האילן משהשמשוני'פרופשיעור- למידת מכונה 01ב214.4112

12:0014:00'ה1תרגיל - למידת מכונה 02ב214.4112

18:0020:00'ה2תרגיל - למידת מכונה 03ב214.4112

14:0018:00'באיריסברגר-ריינהרץ'פרופסמינר- נושאים מתקדמים בהנדסת תכנה 02ב214.4500

10:0014:00'אאסנתמוקריןר"דשיעור- ניתוח רשתות חברתיות 01ב214.4550

12:0016:00'גפנינהסופר'פרופסמינר- כריית תהליכים עסקיים 01ב214.4603

16:0020:00'גיואללנירר"דשיעור- ויזואליזציה של מידע 01ב214.4650

( מורשים ללמוד בקורסים המסומנים בצהובHCIמגמת )קורסי בחירה מתואר ראשון 

8:0010:00'ארןוולףר"דשיעור- פרטיות ואתיקה של מידע 01ב214.3010

8:0012:00'היהודיתסומךר"דשיעור-מבוא למדעי הנתונים01ב214.3020

9:0012:00'העינתמינקובר"דשיעור- מבוא לבינה מלאכותית 01ב214.3702

12:0014:00'ה1תרגיל - מבוא לבינה מלאכותית 02ב214.3702

18:0020:00'ה2תרגיל - מבוא לבינה מלאכותית 03ב214.3702

9:0012:00'באלןהרטמןר"דשיעור- תכן ומימוש אפליקציות אנדרואיד 01ב214.3703

12:0014:00'במוראדבדארנהר"ד1תרגיל - תכן ומימוש אפליקציות אנדרואיד 02ב214.3703

14:0018:00'אתומר פנחסשגיאר"דשיעור- ניהול נתונים מקושרים 01ב214.3720

14:0018:00'איסמיןפלברבאום קורן'גבשיעור- ממשקי אדם מחשב 01ב214.3810

קורסי השלמה

13:0016:00'באנהזמנסקי'פרופשיעור- מתמטיקה דיסקרטית ולוגיקה 01ב214.1505

16:0018:00'ב1תרגיל - מתמטיקה דיסקרטית ולוגיקה 02ב214.1505

16:0018:00'ב2תרגיל - מתמטיקה דיסקרטית ולוגיקה 03ב214.1505

הרצאת אורח



12:0014:00'ד3תרגיל - מתמטיקה דיסקרטית ולוגיקה 04ב214.1505

12:0014:00'אאנהזמנסקי'פרופשיעור- מבוא למחשבים ותיכנות 01ב214.1900

12:0014:00'גאנהזמנסקי'פרופשיעור- מבוא למחשבים ותיכנות 01ב214.1900

14:0016:00'ארועיאלפסימר1תרגיל - מבוא למחשבים ותיכנות 02ב214.1900

16:0018:00'ארועיאלפסימר1מעבדה - מבוא למחשבים ותיכנות 03ב214.1900

14:0016:00'גמוחסןאר'נגמר2תרגיל - מבוא למחשבים ותיכנות 04ב214.1900

16:0018:00'גמוחסןאר'נגמר2מעבדה - מבוא למחשבים ותיכנות 05ב214.1900

12:0014:00'אאילן משהשמשוני'פרופשיעור- תכנות מונחה עצמים 01ב214.1960

12:0014:00'גאילן משהשמשוני'פרופשיעור- תכנות מונחה עצמים 01ב214.1960

16:0018:00'א1תרגיל - תכנות מונחה עצמים 02ב214.1960

14:0016:00'א1מעבדה - תכנות מונחה עצמים 03ב214.1960

14:0016:00'ג2תרגיל - תכנות מונחה עצמים 04ב214.1960

16:0018:00'ג2מעבדה - תכנות מונחה עצמים 05ב214.1960

8:0010:00'ג3תרגיל - תכנות מונחה עצמים 06ב214.1960

10:0012:00'ג3מעבדה - תכנות מונחה עצמים 07ב214.1960

8:0012:00'גרמירשקוביץר"דשיעור- תכן ופיתוח של מערכות מידע 01ב214.2200

12:0014:00'ג1תרגיל - תכן ופיתוח של מערכות מידע 02ב214.2200

8:0012:00'דהדר חייםמילרמרשיעור- ניתוח מערכות מידע 01ב214.2700

12:0014:00'ג1תרגיל - ניתוח מערכות מידע 02ב214.2700

12:0014:00'ד2תרגיל - ניתוח מערכות מידע 03ב214.2700

8:0012:00'גתומר פנחסשגיאר"דשיעור- מערכות מסדי נתונים 01ב214.2800

12:0014:00'ג1תרגיל - מערכות מסדי נתונים 02ב214.2800

12:0014:00'ד2תרגיל - מערכות מסדי נתונים 03ב214.2800

12:0014:00'איותםעברוןמרשיעור- מבני נתונים ואלגוריתמים 01ב214.2990

14:0016:00'ביותםעברוןמרשיעור- מבני נתונים ואלגוריתמים 01ב214.2990

16:0018:00'ב1תרגיל - מבני נתונים ואלגוריתמים 02ב214.2990


