
תשפ"א:  בסמסטר  1מערכת  -שנה א (372) הנדסת מערכות מידע  

חמישי יום  רביעי יום   שלישי יום   שני יום    

203.1.1391.02 

2פיסיקה   

11:00-08:00  

   

 372.1.1021.01 

 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 

12:00-09:00  

201.1.9111.01 

 מתמטיקה דיסקרטית  

12:00-09:00  

201.1.9111.11 

 תר. מתמטיקה דיסקרטית 

12:00-:0010  

201.1.9111.01 

 מתמטיקה דיסקרטית  

12:00-14:00 

 201.1.9761.11 

להנדסת מ"מ 2תר. חדו"א   

  14:00-12:00  

201.1.9761.01 

להנדסת מ"מ 2חדו"א   

  15:00-12:00  203.1.1391.21 

   2תר. פיסיקה

14:00-13:00  

 

372.1.1115.11 

יסודות מבנה נתוניםתר.   

14:00-16:00 

372.1.1115.01 

 יסודות מבנה נתונים

15:00-17:00 

  

סדנה בפיסיקה )יש לבחור קבוצת  

 סדנא אחת(

17:00-18:00 

372.1.1021.11 

תר. מבוא להסתברות  

 וסטטיסטיקה 

16:00-15:00  

372.1.1115.01 

 יסודות מבנה נתונים

18:00-16:00  

סדנה בפיסיקה )יש לבחור    

 קבוצת סדנא אחת( 

19:00-18:00  

 

 

 



 

תשפ"א:  בסמסטר  2מערכת  -( שנה א372הנדסת מערכות מידע )  

 יום שני  יום שלישי  יום רביעי  יום חמישי 

203.1.1391.02 

2פיסיקה   

11:00-08:00  

   

 372.1.1021.01 

 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 

12:00-09:00  

201.1.9111.01 

 מתמטיקה דיסקרטית  

12:00-09:00  

 

201.1.9111.01 

 מתמטיקה דיסקרטית  

12:00-14:00 

201.1.9761.12 

להנדסת מ"מ 2תר. חדו"א   

14:00-12:00  

 201.1.9761.01 

להנדסת מ"מ 2חדו"א   

15:00-12:00  

 

203.1.1391.22 

    2פיסיקהתר. 

14:00-15:00 

372.1.1115.01 

 יסודות מבנה נתונים

15:00-17:00 

201.1.9111.12 

 תר. מתמטיקה דיסקרטית 

16:00-14:00  

 

סדנה בפיסיקה )יש לבחור קבוצת  

 סדנא אחת(

17:00-18:00 

372.1.1021.12 

 תר. מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 

17:00-16:00  

372.1.1115.01 

 יסודות מבנה נתונים

18:00-16:00  

372.1.1115.12 

 תר. יסודות מבנה נתונים

17:00-19:00 

סדנה בפיסיקה )יש לבחור קבוצת   

 סדנא אחת(

19:00-18:00  

 

 

 



תשפ"א:  בסמסטר  3מערכת  -( שנה א372הנדסת מערכות מידע )  

 יום שני  יום שלישי  יום רביעי  יום חמישי 

203.1.1391.02 

2פיסיקה   

11:00-08:00  

   

 372.1.1021.01 

 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 

12:00-09:00  

201.1.9111.01 

 מתמטיקה דיסקרטית  

12:00-09:00  

 

201.1.9111.01 

 מתמטיקה דיסקרטית  

12:00-14:00 

372.1.1115.13 

 תר. יסודות מבנה נתונים

12:00-14:00 

 201.1.9761.01 

להנדסת מ"מ 2חדו"א   

15:00-12:00  

 

201.1.9111. 31  

 תר. מתמטיקה דיסקרטית 

16:00-14:00  

372.1.1115.01 

 יסודות מבנה נתונים

15:00-17:00 

372.1.1021.13 

 תר. מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 

13:00-14:00 

 

203.1.1391.25 

    2תר. פיסיקה

16:00-17:00 

סדנה בפיסיקה )יש לבחור קבוצת 

 סדנא אחת(

17:00-18:00 

 372.1.1115.01 

 יסודות מבנה נתונים

18:00-16:00  201.1.9761.13 

להנדסת מ"מ 2תר. חדו"א   

15:00-17:00 

סדנה בפיסיקה )יש לבחור קבוצת    

 סדנא אחת(

19:00-18:00  

 

 

 



 

תשפ"א:  בסמסטר  1מערכת  -( שנה ב372הנדסת מערכות מידע )  

ראשון יום  יום שני  יום שלישי   

   

372.1.117.11 

 תר. מבוא למערכות הפעלה

10:00-11:00 

 372.1.117.01 

 מבוא למערכות הפעלה 

12:00-09:00  

372.1.2041.11 

 תר. שיטות נומריות לתעשייה 

11:00-12:00 

 

372.1.2306.11 

 תר. מודלים חישוביים 

13:00-12:00  

372.1.2306.01 

 מודלים חישוביים 

13:00-10:00  

 

 

372.1.2104.11 

 תר. נושאים מתקדמים בתכנות 

14:00-16:00 

  

372.1.2104.01 

 נושאים מתקדמים בתכנות

18:00-16:00  

 372.1.2021.01 

 אמידה ומבחני השערות 

16:00-13:00  

 372.1.2041.01 

 שיטות נומריות לתעשייה 

17:00-14:00  

  372.1.2021. 11 

ומבחני השערות תר. אמידה   

16:00-17:00 



תשפ"א:  בסמסטר  2מערכת  -( שנה ב372הנדסת מערכות מידע )  

 יום ראשון  יום שני  יום שלישי 

372.1.117.12 

מבוא למערכות הפעלהתר.   

09:00-08:00  

  

372.1.2104.12 

 תר. נושאים מתקדמים בתכנות 

11:00-09:00  

 372.1.117.01 

 מבוא למערכות הפעלה 

12:00-09:00  

 

372.1.2041.12 

 תר. שיטות נומריות לתעשייה 

12:00-13:00 

372.1.2306.01 

 מודלים חישוביים 

13:00-10:00  

 

372.1.2306.12 

 תר. מודלים חישוביים 

13:00-14:00 

372.1.2021.12 

 תר. אמידה ומבחני השערות 

14:00-15:00 

  

 372.1.2041.01 

לתעשייה שיטות נומריות   

17:00-14:00  

 

372.1.2104.01 

 נושאים מתקדמים בתכנות

18:00-16:00  

 372.1.2021.01 

 אמידה ומבחני השערות 

16:00-13:00  

 

 



תשפ"א:  ב סמסטר 3מערכת  -( שנה ב372הנדסת מערכות מידע )  

 יום ראשון  יום שני  יום שלישי 

   

372.1.117.13 

 תר. מבוא למערכות הפעלה

:0001-09:00  

 372.1.117.01 

 מבוא למערכות הפעלה 

12:00-09:00  

 372.1.2306.01 

 מודלים חישוביים 

13:00-10:00  

 

372.1.2104.13 

 תר. נושאים מתקדמים בתכנות 

  13:00-11:00  

  372.1.2021.01 

 אמידה ומבחני השערות 

16:00-13:00  372.1.2306.13 

 תר. מודלים חישוביים 

15:00-14:00  

372.1.2041.01 

 שיטות נומריות לתעשייה 

17:00-14:00  

372.1.2041.13 

 תר. שיטות נומריות לתעשייה 

16:00-15:00  

372.1.2104.01 

 נושאים מתקדמים בתכנות

  18:00-16:00  

 372.1.2021.13 

 תר. אמידה ומבחני השערות 

18:00-17:00  

 

 

 

 

 



תשפ"א:  בסמסטר  1מערכת  -( שנה ג372הנדסת מערכות מידע )  

 יום שני  יום שלישי  יום רביעי  יום חמישי 

 372.1.2402.11 

 תר. סביבות פיתוח באינטרנט 

11:00-09:00  

372.1.4108.01 

 ניהול פרוייקטי תוכנה 

09:00-12:00 

372.1.4601.01 

 אבטחת מחשבים ורשתות תקשורת 

09:00-12:00 

372.1.3601.01 

 סדנת הכנה לפרויקט

10:00-09:00  

  372.1.3105.14 

 מע. מדעי הנתונים ובינה עסקית 

12:00-13:00 

372.1.2801.01 

 מנשקי אדם מחשב

13:00-10:00  

372.1.3601.13 

 מע. סדנת הכנה לפרויקט

:0061-12:00  

372.1.3105.11 

 תר. מדעי הנתונים ובינה עסקית 

13:00-14:00 

  

   372.1.2402.01 

באינטרנט סביבות פיתוח   

16:00-14:00  

 372.1.3105.01 

 מדעי הנתונים ובינה עסקית

17:00-14:00  

    

372.1.4601.11 

 תר. אבטחת מחשבים ורשתות תקשורת 

17:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 



תשפ"א:  בסמסטר  2מערכת  -( שנה ג372הנדסת מערכות מידע )  

 

 יום שני  יום שלישי  יום רביעי  יום חמישי 

 372.1.4108.01 

 ניהול פרוייקטי תוכנה 

09:00-12:00 

372.1.4601.01 

 אבטחת מחשבים ורשתות תקשורת 

09:00-12:00 

372.1.3601.01 

 סדנת הכנה לפרויקט

10:00-09:00  372.1.2402.12 

 תר. סביבות פיתוח באינטרנט 

:0031-11:00  

 372.1.3105.12 

 תר. מדעי הנתונים ובינה עסקית 

13:00-12:00  

 372.1.2801.01 

 מנשקי אדם מחשב

13:00-10:00    372.1.3105.15 

 מע. מדעי הנתונים ובינה עסקית 

13:00-14:00 

372.1.3601.12 

 מע. סדנת הכנה לפרויקט

18:00-14:00  

   

 372.1.2402.01 

 סביבות פיתוח באינטרנט 

16:00-14:00  

 372.1.3105.01 

עסקיתמדעי הנתונים ובינה   

17:00-14:00  

 372.1.4601.12 

 תר. אבטחת מחשבים ורשתות תקשורת 

16:00-17:00 

  

 

 

 

 



תשפ"א: ב סמסטר  3מערכת  -( שנה ג372הנדסת מערכות מידע )  

 יום שני  יום שלישי  יום רביעי  יום חמישי 

372.1.3601.11 

 מע. סדנת הכנה לפרויקט

13:00-09:00  

 372.1.3105.02 

הנתונים ובינה עסקיתמדעי   

12:00-09:00  

372.1.3601.01 

 סדנת הכנה לפרויקט

10:00-09:00    372.1.3105.21 

 תר. מדעי הנתונים ובינה עסקית 

10:00-11:00 

 372.1.4601.21 

תר. אבטחת מחשבים ורשתות  

 תקשורת 

11:00-12:00 

 372.1.4601.02 

 אבטחת מחשבים ורשתות תקשורת 

10:00-13:00 

372.1.2402.21 

 תר. סביבות פיתוח באינטרנט 

16:00-14:00  

 

 372.1.4108.02 

 ניהול פרוייקטי תוכנה 

13:00-16:00 

372.1.2801.02 

 מנשקי אדם מחשב

16:00-13:00  

 

 372.1.2402.02 

 סביבות פיתוח באינטרנט 

18:00-16:00  

  372.1.3105.23 

עסקית מע. מדעי הנתונים ובינה    

16:00-17:00 

 

 

 

 

 

 

 



תשפ"א: ב סמסטר  4מערכת  -( שנה ג372הנדסת מערכות מידע )  

 יום שני  יום שלישי  יום רביעי  יום חמישי 

   372.1.3105.22 

 תר. מדעי הנתונים ובינה עסקית 

09:00-10:00 

372.1.3105.02 

 מדעי הנתונים ובינה עסקית

12:00-09:00  

372.1.3601.01 

לפרויקטסדנת הכנה   

10:00-09:00  

372.1.4601.22 

 תר. אבטחת מחשבים ורשתות תקשורת 

10:00-11:00 

372.1.3601.14 

 מע. סדנת הכנה לפרויקט

15:00-11:00  

  372.1.4601.02 

 אבטחת מחשבים ורשתות תקשורת 

10:00-13:00 

 372.1.4108.02 

 ניהול פרוייקטי תוכנה 

13:00-16:00 

372.1.2801.02 

 מנשקי אדם מחשב

16:00-13:00  

 

372.1.2402.22 

 תר. סביבות פיתוח באינטרנט 

18:00-16:00  

372.1.2402.02 

 סביבות פיתוח באינטרנט 

18:00-16:00  

  

 

 372.1.3105.24 

 מע. מדעי הנתונים ובינה עסקית 

17:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 



תשפ"א:   ב סמסטר 1מערכת  -( שנה ד372הנדסת מערכות מידע )  

 יום שלישי  יום רביעי    יום חמישי 

373.1.5002.01 

 פרויקט תזה למסלול מית"ר 

08:00-11:00 

09:00-12:00 

   372.1.5201.01  

נושאים מתקדמים בבינה מלאכותית באיתור  

 תקלות ובאגים  או 

681.1.0049.03  

 עקרונות השיווק להנדסה 

 

 

 

  

372.1.4002 

2פרויקט מסכם  

12:00-09:00  

  372.1.4902.01 

 ניתוח וקבלת החלטות  

13:00-10:00  

 14:00-17:00 

 372.1.4221.01 מבוא לעיבוד שפה טבעית או 

אומנות כריית נתונים במאגרי  372.1.5301.01

 מידע גדולים או 

מבוא להתנהגות ארגונית  681.1.0042.04  

 

13:00-16:00 

  372.1.4951.01 סדנא בלמידה עמוקה או 

חשיבה לוגית   372.1.4661.01 

 20:00-17:00  

 372.1.3404.01 סחר אלקטרוני  או

מכריית נתונים לאלגוטרייד 372.1.4961.01  

 

 

 

 

 



 

 

 

תשפ"א: ב סמסטר  2 מערכת -( שנה ד372הנדסת מערכות מידע )  

 יום שלישי  יום רביעי  יום חמישי 

373.1.5002.01 

 פרויקט תזה למסלול מית"ר 

08:00-11:00 

09:00-12:00 

   372.1.5201.01  

נושאים מתקדמים בבינה מלאכותית באיתור  

 תקלות ובאגים  או 

681.1.0049.03  

 עקרונות השיווק להנדסה 

 

372.1.4002 

2פרויקט מסכם  

12:00-09:00  

 13:00-16:00 

  372.1.4951.01 סדנא בלמידה עמוקה או 

חשיבה לוגית   372.1.4661.01 

 14:00-17:00 

 372.1.4221.01 מבוא לעיבוד שפה טבעית או 

אומנות כריית נתונים במאגרי  372.1.5301.01

 מידע גדולים או 

מבוא להתנהגות ארגונית  681.1.0042.04  

 

372.1.4902.02 

 ניתוח וקבלת החלטות  

20:00-17:00  

 20:00-17:00  

 372.1.3404.01 סחר אלקטרוני  או

מכריית נתונים לאלגוטרייד 372.1.4961.01  

 

 

 



 

 

תשפ"א ב סמסטר   - -( תואר שני372הנדסת מערכות מידע )  

 יום שלישי- סייבר ובינה מלאכותית   יום רביעי   כריית נתונים וניתוח נתוני עתק 

1372.2.6003.0  

 סמינר מחלקתי

14:00-13:00  

2372.2.6003.0  

 סמינר מחלקתי

14:00-13:00  

  372.2.5202.01 יישומי בינה מלאכותית או

מדעי הנתונים בדימות תאי  372.2.5331.01  

17:00-14:00  

 372.2.5203.01  שיטות לזיהוי תקיפות או 

 372.2.5807.01 עיבוד שפה ודינמיקה חברתית  או 

אינפורמטיקה מבוא לביו  .01.0165372.2  

14:00-17:00 

  372.2.5214.01 למידה חישובית  או 

נושאים מתקדמים במערכות המלצה   372.2.5412.01  

17:00-20:00 

 372.2.5421.01 התקפות על מימוש מערכות או 

 372.2.6101.01 מבוא ללמידה עמוקה 

17:00-20:00 
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