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 תש"פ' בקורסי בחירה ומיני פרויקט סמסטר 

 קורסי מיני פרויקט

 נק"ז קדמים מרצה שם קורס מס' קורס

מבוא לאנליזה נומרית או  פרופ' דני ברש נושאים בחישוב מדעי 202-1-4191
אלגוריתמי אופטימיזציה 

 וחיפוש התאמה
2.0 

תכנות מערכות, עקרונות שפות  מר דורון אופק נושאים באבטחת רשתות 202-1-4481
)מודלים  תכנות, אוטומטים

 חישוביים(
2.0 

 2.0 תכנון אלגוריתמים ד"ר סיון סבתו נושאים באנליזה של מידע 202-1-4511
 2.0 ארכיטקטורה מר דורון אופק נושאים במערכות הגנה לרשת 202-1-4541
 2.0 עקרונות שפות תכנות ד"ר יעל נצר נושאים במדעי הרוח הדיגיטליים 202-1-4561
 2.0 תכנון אלגוריתמים ד"ר מירב זהבי נושאים בסיבוכיות פרמטרית 202-1-4571

4591-1-202 ניתוח נתוני ערך לשם אבטחת  
 המרחב המקוון

     פרופ' דני הנדלר
 ומר עמיר רובין

 2.0 אלגוריתמיםתכנות מערכות, 

פרופ' מיכל זיו  2נושאים בביואינפורמטיקה  202-1-4811
 יוקלסון

אוטומטים )מודלים חישוביים(, 
תכנות מערכות, תכנון 

 2אלגוריתמים, מבוא לביו' 
2.0 

תכנות מערכות, תכנון  פרופ' אנדרי שרף נושאים בגרפיקה ממחושבת 202-1-4901
 אלגוריתמים

2.0 

 2.0 , הסתברות2אלגברה  ד"ר קלים יפרמנקו בקודים לתיקון שגיאות נושאים 202-1-4921
תכנות מערכות, תכנון  ד"ר איתי דינור נושאים באבטחת מחשבים 202-1-4941

 אלגוריתמים
2.0 

 

 קורסי פרויקט

 נק"ז קדמים מרצה שם קורס מס' קורס

 4.0 הרישום מתבצע דרך המזכירות יש לבחור מנחה פרויקט 202-1-4001
מיועד לתלמידי ביואינפורמטיקה  יש לבחור מנחה פרויקט לביואינפורמטיקה 202-1-4021

הרישום מתבצע דרך בלבד, 
 המזכירות

4.0 

הרישום מתבצע +, 85ממוצע   יש לבחור מנחה פרויקט למצטיינים 202-1-4221
 4.0 דרך המזכירות

, להחתים את המנחים בפרויקט, ולהחזיר לפרויקטטופס רישום על מנת להירשם לפרויקט עליכם למלא  –שימו לב 
 את הטופס למזכירות על מנת לבצע את הרישום בפועל.

 הרישום לפרויקטים מתבצע אך ורק בתקופת הרישום והשינויים. 

 מידע נוסף לגבי הפרויקטים
  

http://in.bgu.ac.il/en/natural_science/cs/Pages/Education/UndergraduateProjectsFromDB.aspx
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 קורסי בחירה תואר ראשון/שני

 נק"ז קדמים מרצה שם קורס מס' קורס

מבני נתונים, תכנות מערכות,    ד"ר אמיר ספיר מערכות בסיסי נתונים 202-1-5061
 4.0 תכנון אלגוריתמים

 4.0 תכנות מערכות ד"ר מני אדלר תכנות מערכות מבוזרות 202-1-5391

מבוא ללוגיקה ותוה"ק,          ד"ר רן אטינגר תכנות לעיבוד מקבילי-מולטי 202-1-5401
 4.0 תכנות מערכות

 2.0 תכנות מערכות ד"ר עזאם מרעי תיכון תוכנה מונחה עצמים 202-1-5431

נושאים בחזית מדעי המחשב  202-1-5481
ממוצע  -תלמידים מצטיינים בלבד פרופ' רונן ברפמן 2לסטודנטים מצטיינים 

 2.0 90מעל 

אוטומטים )מודלים חישוביים(,  ד"ר יעל נצר מדעי הרוח הדיגיטליים 202-1-5821
 4.0 עקרונות שפות תכנות

תכנות מערכות, עקרונות שפות  ד"ר רן אטינגר מבוא לפירוק והרכבת תכניות 202-1-5881
 2.0 תכנות

ושימושיה למדעי קבלת החלטות  202-1-6171
 4.0 מבני נתונים, הסתברות ד"ר לובה ספיר המחשב

תכנות מערכות, עקרונות שפות  ד"ר גיל דורי עיצוב צליל למשחקי מחשב 202-1-6251
 2.0 תכנות

תכנות מערכות, עקרונות שפות  ד"ר רנארד גלוזמן מבוא לעיצוב משחקים 202-1-6261
 2.0 תכנות

 4.0 עקרונות הקומפילציה ד"ר מאיר גולדברג מתקדמותשיטות תכנות  202-2-1141

מידול וחיפוש פתרון בעיות  202-2-1191
 2.0 עבור תואר שני ושלישי בלבד פרופ' מייק קודיש קומבינטוריות קשות בפועל

 4.0 תכנון אלגוריתמים פרופ' עופר נימן שיכוני מטריקות 202-2-4711

202-2-4721 
למידה ראייה ממוחשבת, מודלים, 

 והסקה
 הקורס יינתן באנגלית((

, 2חדו"א אמבוא למדעי המחשב,  ד"ר אורן פרייפלד
 3.5 , הסתברות2אלגברה 

                      מציהרתורת האינפו 202-2-4741
 2.0 מבנים בדידים, הסתברות ד"ר קלים יפרמנקו )הקורס יינתן באנגלית(

     מרגליתפרופ' עודד  חידות סייבר 202-2-4931
 2.0 אריכטקטורה ומעבדה        ד"ר גרא וייס

 ד"ר דנה פיסמן משחקים המתמשכים לנצח 202-2-4961
מבוא ללוגיקה ותוה"ק, אוטומטים 

)מודלים חישוביים(, תכנון 
 אלגוריתמים

2.0 

 4.0 , הסתברות2אלגברה  ד"ר אור סתת חישוב קוונטים 202-2-4971

יסודות לוגיים באמצעות עזר ההוכחה  202-2-4981
COQ מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות,  ד"ר לירון כהן

 2.0 עקרונות שפות תכנות

 3.0 הסתברות ד"ר דוד טולפין ניתוח נתונים יישומי בייסיאני 202-2-4991

תכנון אלגוריתמים,              פרופ' מיכאל קודיש תכנות לוגי 202-2-5221
 4.0 תכנותעקרונות שפות 

 2.0 עבור תואר שני ושלישי בלבד  פרופ' דני ברש יישומים של חישוב מדעי 202-2-5341
 4.0 תכנון אלגוריתמים 'ד"ר עדן כלמטץ תכנון קימור ויישומים 202-2-5881
 2.0 הסתברות, תכנון אלגוריתמים ד"ר נתן רובין קומבינטוריקה גיאומטרית 202-2-5991
 4.0 הסתברות, תכנון אלגוריתמים ד"ר סיון סבתו למידה אינטראקטיביתתאוריה של  202-2-6021

, 2מבוא למדמ"ח, חדו"א א ד"ר ערן טרייסטר שיטות אופטימיזציה ויישומיהן 202-2-6151
 4.0 2אלגברה 

 4.0 תכנון אלגוריתמים ד"ר מירב זהבי                אלגוריתמים פרמטריים 202-2-6191
 2.0 עיבוד תמונות ספרתי פרופ' ג'יהאד אל סאנע 2 עיבוד תמונות סיפרתי 202-2-6391

 

 


