
'א סמסטר ב"תשפ- רשימת קורסים 

סיוםהתחלהיוםתיאור אירועקצר- אירוע שם משפחה מרצהשם פרטי מרצהתואר מרצהסמסטר שנה

9:0012:00'גשיעור- א א "חדו01ב20202214.1100

18:0020:00'ג1תרגיל - א א "חדו02ב20202214.1100

18:0020:00'ג2תרגיל - א א "חדו03ב20202214.1100

9:0012:00'השיעור- א ב "חדו01ב214.1200מרעייזידמר20202

18:0020:00'ב1תרגיל - א ב "חדו02ב20202214.1200

15:0017:00'ה2תרגיל - א ב "חדו03ב20202214.1200

12:0015:00'השיעור- סטטיסטיקה למערכות מידע 01ב214.1400קרסיק-עבדיאדוה'גב20202

18:0020:00'ב1תרגיל - סטטיסטיקה למערכות מידע 02ב20202214.1400

15:0017:00'ה2תרגיל - סטטיסטיקה למערכות מידע 03ב20202214.1400

9:0012:00'אשיעור- אלגברה לינארית 01ב214.1500מעלוף נימרינרדין'גב20202

18:0020:00'א1תרגיל - אלגברה לינארית 02ב20202214.1500

18:0020:00'א2תרגיל - אלגברה לינארית 03ב20202214.1500

13:0016:00'בשיעור- מתמטיקה דיסקרטית ולוגיקה 01ב214.1505זמנסקיאנה'פרופ20202

16:0018:00'ב1תרגיל - מתמטיקה דיסקרטית ולוגיקה 02ב20202214.1505

16:0018:00'ב2תרגיל - מתמטיקה דיסקרטית ולוגיקה 03ב20202214.1505

14:0017:00'דשיעור-היבטים כלכליים בקבלת החלטות01ב214.1650אייכלרוןר"ד20202

8:0011:00'בשיעור- מבוא לטכנולוגית מידע בארגון 01ב214.1700קוגןאלכסנדרה'גב20202

11:0013:00'ב1תרגיל - מבוא לטכנולוגית מידע בארגון 02ב20202214.1700

8:0012:00'דשיעור-התנהגות ארגונית01ב214.1810אייכלרוןר"ד20202

12:0014:00'א

12:0014:00'ג

14:0016:00'א1תרגיל - מבוא למחשבים ותיכנות 02ב20202214.1900

16:0018:00'א1מעבדה - מבוא למחשבים ותיכנות 03ב20202214.1900

14:0016:00'ג2תרגיל - מבוא למחשבים ותיכנות 04ב20202214.1900

16:0018:00'ג2מעבדה - מבוא למחשבים ותיכנות 05ב20202214.1900

12:0014:00'א

12:0014:00'ג

16:0018:00'א1תרגיל - תכנות מונחה עצמים 02ב20202214.1960

14:0016:00'א1מעבדה - תכנות מונחה עצמים 03ב20202214.1960

14:0016:00'ג2תרגיל - תכנות מונחה עצמים 04ב20202214.1960

16:0018:00'ג2מעבדה - תכנות מונחה עצמים 05ב20202214.1960

אוה'השלמה לג01ב20202214.1963

8:0012:00'גשיעור- תכן ופיתוח של מערכות מידע 01ב214.2200רשקוביץרמיר"ד20202

12:0014:00'ג1תרגיל - תכן ופיתוח של מערכות מידע 02ב20202214.2200

16:0019:00'גשיעור- פיתוח מערכות מבוססות אינטרנט 01ב214.2300קנובסקיאיגורר"ד20202

14:0016:00'ג1תרגיל - פיתוח מערכות מבוססות אינטרנט 02ב20202214.2300

14:0016:00'ג2תרגיל - פיתוח מערכות מבוססות אינטרנט 03ב20202214.2300

8:0012:00'דשיעור- ניתוח מערכות מידע 01ב214.2700מילרהדר חייםמר20202

12:0014:00'ג1תרגיל - ניתוח מערכות מידע 02ב20202214.2700

12:0014:00'ד2תרגיל - ניתוח מערכות מידע 03ב20202214.2700

9:0012:00'השיעור- ניתוח דרישות למדעי הנתונים 01ב214.2750סומךיהודיתר"ד20202

12:0014:00'ה1תרגיל - ניתוח דרישות למדעי הנתונים 02ב20202214.2750

8:0012:00'גשיעור- מערכות מסדי נתונים 01ב214.2800שגיאתומר פנחסר"ד20202

12:0014:00'ג1תרגיל - מערכות מסדי נתונים 02ב20202214.2800

12:0014:00'ד2תרגיל - מערכות מסדי נתונים 03ב20202214.2800

10:0014:00'אשיעור- כריית טקסט בשפת פייתון 01ב214.2850מינקובעינתר"ד20202

12:0014:00'א

14:0016:00'ב

16:0018:00'ב1תרגיל - מבני נתונים ואלגוריתמים 02ב20202214.2990

8:0010:00'אשיעור- פרטיות ואתיקה של מידע 01ב214.3010וולףרןר"ד20202

8:0012:00'גסמינר- ייצוג ידע ומערכות תומכות החלטה 01ב214.3110פלגמור'פרופ20202

8:0012:00'גסמינר- ייצוג ידע ומערכות תומכות החלטה 01ב214.3110פלגמור'פרופ20202

14:0018:00'השיעור- למידת מכונה 01ב214.3112שמשוניאילן משה'פרופ20202

12:0014:00'ה1תרגיל - למידת מכונה 02ב20202214.3112

18:0020:00'ה2תרגיל - למידת מכונה 03ב20202214.3112

15:0019:00'גשיעור-מערכות כוללות לניהול משאבי האירגון01ב214.3200פוגלאריהמר20202

14:0017:00'דשיעור- ניהול טכנולוגיות מידע באירגון 01ב214.3201הרטמןאלןר"ד20202

14:0018:00'בסמינר- נושאים מתקדמים בהנדסת תכנה 02ב214.3500ברגר-ריינהרץאיריס'פרופ20202

10:0014:00'אשיעור- ניתוח רשתות חברתיות 01ב214.3550מוקריןאסנתר"ד20202

8:0010:00'ג1סמינריון פרוייקט במערכות מידע 01ב20202214.3600

18:0020:00'ב2סמינריון פרוייקט במערכות מידע 01ב20202214.3602

9:0012:00'דשיעור- ניהול פרוייקטי תוכנה 01ב214.3620הרטמןאלןר"ד20202

16:0020:00'גשיעור- ויזואליזציה של מידע 01ב214.3650לניריואלר"ד20202

16:0020:00'גשיעור- ויזואליזציה של מידע 01ב214.3650לניריואלר"ד20202

9:0012:00'השיעור- מבוא לבינה מלאכותית 01ב214.3702מינקובעינתר"ד20202

12:0014:00'ה1תרגיל - מבוא לבינה מלאכותית 02ב20202214.3702

18:0020:00'ה2תרגיל - מבוא לבינה מלאכותית 03ב20202214.3702

9:0012:00'בשיעור- תכן ומימוש אפליקציות אנדרואיד 01ב214.3703הרטמןאלןר"ד20202

12:0014:00'ב1תרגיל - תכן ומימוש אפליקציות אנדרואיד 02ב214.3703בדארנהמוראדר"ד20202

14:0018:00'אשיעור- ניהול נתונים מקושרים 01ב214.3720שגיאתומר פנחסר"ד20202

14:0018:00'אשיעור- ממשקי אדם מחשב 01ב214.3810פלברבאום קורןיסמין'גב20202

14:0018:00'דסמינר- גישה מחקרית במערכות מידע 01ב214.4001סופרפנינה'פרופ20202

14:0018:00'דסמינר- שיטות מחקר 01ב214.4200הדרעירית'פרופ20202

9:0012:00'דשיעור- כתיבה מדעית באנגלית 01ב214.4220לוריאשרה'גב20202

16:0020:00'אשיעור- סדנה מתקדמת לאפיון אינטראקציה 01ב214.4350ברק-בןשימר20202

18:0021:00'דשיעור- אסטרטגית ניהול מערכות מידע 01ב214.4600ארזיעפר'פרופ20202

12:0016:00'גסמינר- כריית תהליכים עסקיים 01ב214.4603סופרפנינה'פרופ20202

מורי החוג

2 2020

2 2020

2 שיעור- מבני נתונים ואלגוריתמים 01ב214.2990עברון2020 יותם מר

מורי החוג

שיעור- מבוא למחשבים ותיכנות 01ב214.1900זמנסקיאנה'פרופ

שיעור- תכנות מונחה עצמים  01ב214.1960 שמשוני אילן משה 'פרופ


