
 בס"ד

 פ"אשנתון תש –להנדסת תוכנה בתכנית  שינויים בתכנית הלימודים
 

 

 שינויים בשנה ג':

על תוכנית הלימודים החדשה של שנתון תשפ"א המוצגת בטבלה מטה, סטודנטים נדרשים לקחת את הקורס מבוא לאימות תוכנה בשיטות 

 בשנה ג' סמסטר א'. (372.1.3041)בשנה ג' סמסטר ב' ואת הקורס מבוא לתקשורת נתונים  (202.1.3061)פורמליות 

עם זאת בעקבות אילוצי המערכת והרצון לא להעמיס עליכם, בוצעה החלפה והקורסים לא יינתנו במועדים המופיעים בתוכנית הלימודים 

 בטבלה מטה.

 במועדים הבאים:תנו לפיכך הקורסים יינ

 וכנה בשיטות פורמליות יינתן בשנה ד' סמסטר א' )ביחד עם הסטודנטים של שנה ד'(.מבוא לאימות ת

 מבוא לתקשורת נתונים יינתן השנה ג' סמסטר ב'.

, יילמד במקביל לקורס אבטחת מחשבים ורשתות תקשורת (372.1.3041)באופן חריג אושר שקורס הקדם מבוא לתקשורת נתונים 

 בסמסטר ב' תשפ"ג. (372.1.4601)

 באופן חד פעמי יערכו התאמות קלות כדי להתאים את הקורסים ללמידה במקביל.

 

 הבהרה בנושא קורסי בחירה:

 מתוכם זה חובת בחירה. 3.5בחירה מ"מ כאשר  9.5-נק"ז בחירה מדמ"ח ו 10 סה"כ ללמודבמהלך התואר עליכם 

 בשנה ד' תפורסם לכם רשימה של האפשרויות בחירה המוצעות.

 או מהמחלקה למ"מ. למדמ"ח שנה ג', באפשרותכם ללמוד קורס בחירה על בסיס מקום פנוי או מהמחלקה בשימו לב כבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד
 : תוכנית חדשההלפי  שפ"אלימודים תהתוכנית 

 

 תשפ"א

    0 מבוא לחדו"א                                      

    5 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות               201-1-0201

    4.5 אלגברה לינארית להנדסה  201-1-9321

    5 מבוא למדעי המחשב                           202-1-1011

    0 לומדה להכרת החוק למניעת הטרדה מינית 900-1-5001

    3.5 מבוא להנדסת נתונים  

    0 אנגלית מתקדמים א  

    1 יישומים מתמטיים  

 19 19 0 הדרכה בספריה                                299-1-1121

    5 להנדסת תוכנה ומדעי המחשב                                      1חדוו"א א' 201-1-2361

    5 מבנים בדידים וקומבינטוריקה 201-1-1061

    3 עקרונות תכנות מונחה עצמים  202-1-5181

    5 מבני נתונים                                       202-1-1031

    4 מבוא להנדסת תוכנה                                  372-1-1105

    0 מבוא להסתברות 202-1-0021

 43 24 2                            2אנגלית מתקדמים  153-1-5051

 תשפ"ב

    5 תכנון אלוגריתמים                            202-1-2041

    5 תכנות מערכות                                  202-1-2031

    5 להנדסת תוכנה ומדעי המחשב                                      2א' חדוו"א 201-1-2371

    3.5 בסיסי נתונים           372-1-3305

 65 22 3.5 מבנה מערכות מחשוב                         372-1-2501

    5 מודלים חישוביים                   202-1-2011

    5 עקרונות שפות תכנות                       202-1-2051

    3.5 פיסיקה מודרנית להנדסת תוכנה 203-1-1651

    5 ניתוח ועיצוב מערכות להנדסת תוכנה                   372-1-3401

 86 21 2.5 הסתברות להנדסת תוכנה 201-1-2381  

 תשפ"ג

202-1-3021/3081 
/3101 

עקרונות הקומפילציה/עקרונות מדעי המחשב/למידת 
    5 מכונה                                          

    3.5 יסודות הנדסת תוכנה 202-1-3051

    3.5 סטטיסטיקה 372-1-3071

    2 מעבדה בתכנות מערכות 202-1-2081

    4 בחירה במדמ"ח  

 107.5 21.5 3.5 מבוא לתקשורת נתונים                                     372-1-3041

    5 מערכות הפעלה                                                   202-1-3031

    5 אימות תוכנה בשיטות פורמליות 202-1-3061

    3.5 אבטחת מחשבים ורשתות תקשורת                         372-1-4601

    3 סדנא ליישום פרוייקט תוכנה                                  202-1-5141
 

 126 18.5 2 קורסים כלליים  

 תשפ"ד

    4                1פרוייקט בהנדסת תוכנה  373-1-4401

    3.5 ואופטימיזציה להנדסת תוכנהאנליזה נומרית  382-1-2705

    3.5 הנדסת איכות תוכנה 372-1-3501

    6.5 קורס בחירה מערכות מידע                

    2 לימודים כלליים  

 147.5 21.5 2 קורס בחירה מדעי המחשב                

    4 2פרוייקט בהנדסת תוכנה  373-1-4402

    3 מערכות מידעקורס בחירה   

    2 לימודים כלליים  

 160.5 13 4 קורס בחירה מדעי המחשב                

    160.5 סה"כ לתואר    

       



 בס"ד

 

תלמידי מסלול מית"ר ילמדו את הפרויקט לפי 
  המספרים:

    373-1-5001 סמסטר א'  

    373-1-5002 סמסטר ב' 
 

 


