
'א סמסטר א"תשפ- רשימת קורסים 

סיוםהתחלהיוםתיאור אירועקצר- אירוע שם משפחה מרצהשם פרטי מרצהתואר מרצהסמסטר שנה

14:0017:00'בשיעור- א א "חדו01א214.1100סאלחאכרםמר20201

12:0014:00'א1תרגיל - א א "חדו02א214.1100ספדיאמירמר20201

17:0019:00'ב2תרגיל - א א "חדו03א214.1100סעידמגדימר20201

14:0017:00'בשיעור- א ב "חדו01א214.1200מרעייזידמר20201

17:0019:00'ב1תרגיל - א ב "חדו02א214.1200מוסאפואדמר20201

12:0014:00'א2תרגיל - א ב "חדו03א214.1200גנאיםיסמין'גב20201

9:0012:00'אשיעור- הסתברות למערכות מידע 01א214.1300קרסיק-עבדיאדוה'גב20201

12:0014:00'א1תרגיל - הסתברות למערכות מידע 02א214.1300מגזלאמנדה'גב20201

17:0019:00'ב2תרגיל - הסתברות למערכות מידע 03א214.1300לויאורמר20201

14:0017:00'גשיעור- אלגברה לינארית 01א214.1500מעלוף נימרינרדין'גב20201

17:0019:00'ג1תרגיל - אלגברה לינארית 02א214.1500מוסאפואדמר20201

17:0019:00'ג2תרגיל - אלגברה לינארית 03א214.1500ספדיאמירמר20201

10:0012:00'ג3תרגיל - אלגברה לינארית 04א214.1500מוסאפואדמר20201

14:0017:00'אשיעור- מבוא לטכנולוגית מידע בארגון 01א214.1700הדרעירית'פרופ20201

17:0019:00'א1תרגיל - מבוא לטכנולוגית מידע בארגון 02א214.1700ארציסאילנה'גב20201

17:0019:00'א2תרגיל - מבוא לטכנולוגית מידע בארגון 03א214.1700סטוליארסקיאריהמר20201

10:0012:00'ב3תרגיל - מבוא לטכנולוגית מידע בארגון 04א214.1700ארציסאילנה'גב20201

12:0014:00'ב

8:0010:00'ג

10:0012:00'ג1תרגיל - מבוא למחשבים ותיכנות 02א214.1900פלנסיהשני רחל'גב20201

12:0014:00'ג1מעבדה - מבוא למחשבים ותיכנות 03א214.1900פלנסיהשני רחל'גב20201

10:0012:00'ג2תרגיל - מבוא למחשבים ותיכנות 04א214.1900אלפסירועימר20201

12:0014:00'ג2מעבדה - מבוא למחשבים ותיכנות 05א214.1900אלפסירועימר20201

8:0010:00'ו3תרגיל - מבוא למחשבים ותיכנות 06א214.1900פלנסיהשני רחל'גב20201

10:0012:00'ו3מעבדה - מבוא למחשבים ותיכנות 07א214.1900אלפסירועימר20201

8:0010:00'ב

8:0010:00'ג

12:0014:00'ב1תרגיל - תכן ופיתוח של מערכות מידע 02א214.2200קריגלסיגל'גב20201

10:0012:00'ג2תרגיל - תכן ופיתוח של מערכות מידע 03א214.2200קריגלסיגל'גב20201

16:0018:00'ג

17:0019:00'ד

8:0013:00'השיעור- תיפעול ושרשרת האספקה 01א214.2400שולנר טלאביטל'גב20201

14:0016:00'השיעור- חומרה ומערכות הפעלה 01א214.2510מוקטרןמואיד סאלםמר20201

16:0018:00'ה1תרגיל - חומרה ומערכות הפעלה 02א214.2510טורעאניגריס'גב20201

16:0018:00'ג2תרגיל - חומרה ומערכות הפעלה 03א214.2510קורןליאורמר20201

8:0010:00'ג

12:0014:00'ג

10:0012:00'ג1תרגיל - ניתוח מערכות מידע 02א214.2700קולינגלאוריה אסתר'גב20201

14:0017:00'דשיעור- תקשורת נתונים 01א214.2900מוקריןאסנתר"ד20201

14:0016:00'ג1תרגיל - תקשורת נתונים 02א214.2900בן שושןלירןמר20201

10:0012:00'ג2תרגיל - תקשורת נתונים 03א214.2900סמארההאדימר20201

10:0012:00'ב

12:0014:00'ג

12:0014:00'ב1תרגיל - מבני נתונים ואלגוריתמים 02א214.2990יגולאורמר20201

14:0016:00'ג2תרגיל - מבני נתונים ואלגוריתמים 03א214.2990קופמנסקיגסטון יאיןמר20201

9:0012:00'אשיעור- בינה עסקית ומחסני נתונים 01א214.3113שגיאתומר פנחסר"ד20201

18:0020:00'ב1סמינריון פרוייקט במערכות מידע 01א20201214.3600

8:0010:00'ג2סמינריון פרוייקט במערכות מידע 01א20201214.3602

11:0014:00'בשיעור- הנדסת תוכנה ואבטחת איכות 01א214.3610קופליקצבי'פרופ20201

14:0016:00'ב1תרגיל - הנדסת תוכנה ואבטחת איכות 02א214.3610קרוננברגרתם'גב20201

16:0018:00'ב2תרגיל - הנדסת תוכנה ואבטחת איכות 03א214.3610קרוננברגרתם'גב20201

12:0016:00'אסמינר- אבטחת סייבר חברתי 01א214.3680מוקריןאסנתר"ד20201

8:0012:00'דשיעור- איחזור מידע 01א214.3700קופליקצבי'פרופ20201

8:0011:00'בשיעור - BIG DATA- ניהול נתוני עתק01א214.3710שגיאתומר פנחסר"ד20201

14:0016:00'ב1תרגיל  - BIG DATA- ניהול נתוני עתק02א214.3710סגלקרן'גב20201

8:0012:00'הסמינר- ניתוח דרישות 01א214.3801אונקלוס שפיגלנעמי'גב20201

10:0012:00'גסמינר- ממשקים לא מילוליים 01א214.3860זמנסקיאנה'פרופ20201

9:0012:00'דשיעור- לוגיקה ומפרטים פורמליים 01א214.4010זמנסקיאנה'פרופ20201

12:0014:00'דתרגיל- לוגיקה ומפרטים פורמליים 02א214.4010נסארד'אמגמר20201

16:0019:00'בשיעור- ראייה ממוחשבת רב תמונתית 01א214.4103שמשוניאילן משה'פרופ20201

14:0017:00'דשיעור- שיטות סטטיסטיות 01א214.4400ברקןויקטוריה-ניצנהר"ד20201

17:0019:00'דתרגיל- שיטות סטטיסטיות 02א214.4400לבדנקובוריסמר20201

16:0020:00'הסמינר- למידה עמוקה 01א214.4730שמשוניאילן משה'פרופ20201

12:0016:00'גסמינר- שקיפות אלגוריתמית 01א214.4740קופליקצבי'פרופ20201

12:0016:00'הסמינר- נושאים מתקדמים בכריית טקסט 01א214.4750מינקובעינתר"ד20201

16:0020:00'גשעור-מחשב-נושאים מתקדמים באינטראקצית אדם01א214.4910לניריואלר"ד20201

16:0020:00'אסמינר- קהילות וירטואליות יצרניות 01א214.4950ארזיעפר'פרופ20201

מורי  החוג

מורי  החוג

שיעור- ניתוח מערכות מידע 

שיעור- פיתוח ארכיטקטורות מבוססות ענן  01א214.2350 יאן מר

'פרופ

ר"ד

קליאבר

פלגמור

סומךיהודית

ברגר-ריינהרץאיריס

שיעור- מבוא למחשבים ותיכנות 

שיעור- מבני נתונים ואלגוריתמים 01א214.2990לניריואל

01א214.1900

שיעור- תכן ופיתוח של מערכות מידע  01א214.2200

1

1 2020

2020

20201

1 2020

1 2020

01א214.2700

ר"ד

'פרופ


