
 שנה ב'
 סמסטר א'

 תשפ"ג
 חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 2ב 1ב  2ב 1ב 
**פריסה 

 אישית
 2ב 1ב

**פריסה 
 אישית

 2ב 1ב

8:00-9:00 

 מבני נתונים
 ד"ר ערן לונדון

 אולם זקס

 

מבנים 
 אלגבריים
 רונית כץ
 מקוון

תכ' מע' ומבוא 
-לתכ' מקבילי

 תר'
 אלירן פרנקו

 מקוון

 

מבוא למדעי  
 המחשב

 אוחנהנועם 
 1517אולם 

מבוא לתכ' מונחה 
עצמים והנ' 

 תר'-תוכנה
 יחזקאל ברנט

 2101אולם 

מבוא לתכ' מונחה 
עצמים והנ' 

 תר'-תוכנה
 אמתי לוי

 מקוון
מבנים  9:00-10:00

 אלגבריים
 רונית כץ

 2102אולם 

מבנים 
 אלגבריים

 חיה זילברמן
 10:00-11:00 מקוון

תכ' מע' ומבוא 
-מקבילילתכ' 

 תר'
 אלירן פרנקו

 מקוון

מבוא לתכ' 
מונחה עצמים 

 והנ' תוכנה
 נועם אוחנה

 מקוון

11:30-10:00 
מבוא למדעי 

 תר'-המחשב
 ארי-שפי גור

 2102אולם 

מבוא לתכ' מונחה 
עצמים והנ' 

 סדנה-תוכנה
 יחזקאל ברנט

מעבדות 
4116+4117 

11:00-9:30 
מבוא לתכ' מונחה 

עצמים והנ' 
 סדנה-תוכנה

 אמתי לוי
 מקוון

11:00-12:00 
תכנות מערכת ומבוא לתכנות 

 מקבילי
 ד"ר יורם ביברמן

 אולם זקס

תכנות מערכת ומבוא לתכנות 
 מקבילי

 ד"ר יורם ביברמן
 אולם זקס

14:00-11:45 
מבוא למדעי 

 סדנה-המחשב
 ארי-גור שפי

מעבדות 
4116+4117 

12:00-13:00 

13:00-11:45 
 מבני נתונים

 ד"ר ערן לונדון
 מקוון

כתיבה והצגה 
 מדעית

 סופיה חזנוב
 )קבוצה א'(

 2501אולם 

חדו"א: שימושים 
של האינטגרל 

וחישובים 
 תר'-מקורבים

 בוריס קניבסקי
אודיטוריום 

0311 
13:00-14:00 

מבוא לתכ' 
מונחה עצמים 

 והנ' תוכנה
 נועם אוחנה

 1517אולם 

חדו"א: 
שימושים של 
האינטגרל 
וחישובים 
 מקורבים

 ד"ר לור ברתל
 1516אולם 

15:00-13:30 
מבוא לתכ' 

מונחה עצמים 
 והנ' תוכנה
 נועם אוחנה

 מקוון

15:00-13:30 
-מבני נתונים

 תר'
 משה מונק

 מקוון

16:00-13:45 
תכנות מערכת ומבוא לתכנות 

 סדנה-מקבילי
 אהרון ריפס

 4116+4117מעבדות 

14:00-15:00 

חדו"א: שימושים של האינטגרל 
 וחישובים מקורבים

 ד"ר לור ברתל
 4100אולם 

כתיבה והצגה 
 מדעית

 סופיה חזנוב
 )קבוצה ב'(

 1605אולם 
15:00-16:00 

חדו"א: 
שימושים של 
האינטגרל 
וחישובים 

 תר'-מקורבים
 בוריס קניבסקי

 1517אולם 

17:00-15:30 
-מבני נתונים

 תר'
 משה מונק

 מקוון

 17:00-15:30 
מבוא למדעי 

 המחשב
 נועם אוחנה

 מקוון
16:00-17:00 

מבוא לתכ' 
מונחה עצמים 

 והנ' תוכנה
 נועם אוחנה

 1516אולם 

מבנים 
 אלגבריים

 חיה זילברמן
 מקוון

  

17:00-18:00 

 אנגלית 

  

 18:00-19:00  אנגלית
  

19:00-20:00 
 

 

 םשנות לימוד לפי בחירתם ו/או בהתאם להישגיה 3-לסטודנטים שפורסים את התואר מעבר ל** "פריסה אישית" מתייחס 
 בסמסטר זה. סטודנט שלומד 'מבוא למדעי המחשב' לא יוכל ללמוד את הקורס 'כתיבה והצגה מדעית' -

 בכל מקום אחר, במידה ולא צוין אחרת, הם לומדים לפי כיתת האם. .1תילמד בימים שלישי ורביעי עם כיתה ב" פריסה אישיתת "כית -


