
 

 

 מחקר תחומי
 אלגוריתמים, סיבוכיות

  ,עמוס ביימל פרופ' מיכאל אלקין,  פרופ' 
 שלומי דולב,פרופ' דניאל ברנד, פרופ'              

ד"ר יפים דיניץ, פרופ' דני הנדלר,  פרופ'
יוקלסון, פרופ' -מיכל זיופרופ'  גרא וייס

קובי  פרופ'פז כרמי,  פרופ' מתיא כ"ץ,
רופ' אברהם פ ,דקל צורד"ר נסים, 

, למטץ'ד"ר עדן כ, מןד"ר עופר ני ,לקמןמ
, ד"ר איתי , ד"ר סיגל אורןד"ר נתן רובין

 דינור
 

 אילוצים, שיבוץ
 אהוד גודס, פרופ' אמנון מייזלספרופ' 

 

 ביואינפורמטיקה
 יוקלסון,-מיכל זיופרופ' דני ברש,  פרופ' 

 דקל צור, ד"ר אברהם מלקמן, פרופ' 
 יתן בכמטפרופ' א, חן קיסרד"ר  

 

  בינה מלאכותית
 מירה בלבן, פרופ' מיכאל אלחדד,  פרופ' 

 משה זיפר, פרופ'  רונן ברפמן,פרופ' 
 אייל שמעוניפרופ' אמנון מייזלס, פרופ' 

 פרופ' אוהד בן שחר
 

 בלשנות חישוביתעבוד שפה טבעית ו
 מיכאל אלחדדפרופ'  

 
 גיאומטריה חישובית, גרפיקה

 מתיא כ"ץ, רופ' פנע, אס-ג'יהאד אלפרופ'  
ד"ר נתן , קלרה קדםפרופ' פז כרמי,  פרופ'

 ,הד בן שחרואפרופ' רובין, 
 רףש אנדריפרופ' 

 

 חישוב אופטי וקוונטי
 פרופ' שלומי דולב

 

 הנדסת תוכנה
 , מאיר גולדברגד"ר מירה בלבן, פרופ'  

 , , פרופ' מיכאל אלחדדיסד"ר גרא וי
 'ד"ר רומן מנביץ

 

  כריית מידע
  אייל שמעוניפרופ' וד גודס, אהפרופ' 

 
 למידה חישובית

 ד"ר סיון סבתו ,אריה קנטרוביץ פרופ' 
 
 

תורת המשחקים האלגוריתמית ורשתות 

 חברתיות
 ד"ר סיגל אורן 

 

 לוגיקה וסמנטיקה
 מאיר גולדברג, ד"ר אורי אברהם, פרופ' 
 ,יסד"ר גרא וי ,מיכאל קודישפרופ' 

 ד"ר רומן מנביץ'
 

 מדעי המוח
 הד בן שחר, פרופ' שלומי דולבופרופ' א

 

  מחשב-מוסיקה
 מירה בלבןפרופ'  

 
 מידע אחסוןמסדי נתונים, מערכות 

 מירה בלבן, פרופ' איתן בכמט,  פרופ' 
 אהוד גודספרופ' 

 

 מערכות מבוזרות
 דני הנדלר,  פרופ'שלומי דולב, פרופ'  

 ,, פרופ' אורי אברהםיפים דיניץפרופ' 
 , ד"ר רומן מנביץ'ןפרופ' מיכאל אלקי

 

 ניתוח ביצועים
 איתן בכמט פרופ' 

 
 סטטיסטיקה והסתברות

 דניאל ברנדפרופ'  
 

, תורת קריפטוגרפיה, אבטחת מידע
 האינפורמציה והקודים

 שלומי דולב, פרופ' עמוס ביימל, פרופ'  
, ד"ר אהוד גודס, פרופ' קובי נסים פרופ' 

 איתי דינור
 

 ראייה חישובית
 שחר, פרופ' קלרה קדם אוהד בןפרופ' 

  
 רובוטיקה

 ,אייל שמעוניפרופ' משה זיפר, פרופ'  
 , פרופ' אהד בן שחריסד"ר גרא וי 
 פרופ' רונן ברפמן 

 

 רשתות תקשורת
 , שלומי דולבפרופ' מיכאל אלקין, פרופ'  

 פז כרמי,  פרופ'יס, יד"ר גרא ו
, ד"ר , פרופ' מתיא כ"ץדני הנדלר פרופ'

 איתי דינור
 

 כנותשפות ת
 ,מיכאל קודישפרופ' מאיר גולדברג, ד"ר  

 ד"ר רומן מנביץ'
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 תכנות אבולוציוני

משה זיפרפרופ'  
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