
 
  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --טכניון טכניון 

  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב
 

  ההתשעתשע  שנתי(שנתי(--שנתי וארבעשנתי וארבע--ם )תלתם )תלתייהכלליהכללי  במסלוליםבמסלולים  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
    

 

 למזכירות. להודיעבמקרה כזה, נא  קטלוג.שב זההוא קובע המידע הבין התרשים לקטלוג,  סתירה ונמצאהבמידה 

811332 1.3 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

811831 1.3 
לוגיקה ותורת 

הקבוצות למדעי 
 המחשב

 

 8.2/1.2 
 קורס מתמטי נוסף

 וג(פירוט בקטל)
 

331311 8.2 
אלגברה 

  מודרנית ח

 

811381 1.2 
 מערכות הפעלה

 

813121 1.3 
אוטומטים ושפות 

 פורמליות
 

811332 1.3 
 3אנליזה נומרית 

 

 1.3/2.3 
 מקצוע מדעי

 פירוט בקטלוג()
 

331138 1.3 
  הסתברות מ

 
 

   8 סמסטר  

 1סמסטר   

 1סמסטר   

 

   2סמסטר   
813133 1.3 
תורת 

 הקומפילציה
 

813111 1.3 
תורת 

 החישוביות
 

 3סמסטר   
181311 1.3 

 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 

331323 1.2 
  מ3פיסיקה 

 

811313 1.3 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

811838 1.3 
 תכן לוגי

 

811832 1.3 
 ממ"ס *

 שנתי-ארבעב* רק 

811312 
 או

311312 

1.3 

 מערכות ספרתיות
 

811832 1.3 
 מבני

 3נתונים 
 

811388 1.3 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

331318 2.3 
חשבון 

 אינפיניטסימלי
 מ8
 

811331 1.3 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

331313 2.2 
חשבון 

 אינפיניטסימלי 
  מ3
 

  מקראמקרא
 (בלפני מקצוע  א ם )יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 (בזמנית עם מקצוע -לפני או בוא מקצוע צמוד )יש לקחת מקצוע   

 

 א

 ב

 ב

 א

 1.3/2.3 
 מקצוע מדעי 

 פירוט בקטלוג()
 

331332 2.3 
 אלגברה א

 

811812 1.3 
 3אלגוריתמים 

 



  מקראמקרא
 (בלפני מקצוע  א ם )יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 (בזמנית עם מקצוע -לפני או בוא מקצוע צמוד )יש לקחת מקצוע   

 

 א

 ב

 ב

 א

  לימודיהם בסמסטר אביב:לימודיהם בסמסטר אביב:  לסטודנטים אשר התחילולסטודנטים אשר התחילו
 

 את  6מסטר בסרק פעם בשנה, ילמדו  היות וחלק מהקורסים ניתנים
 מבוא לאימות תוכנה. 236342הקורס 

 , 6בסמסטר  234311קט השנתי שלב א' כמו כן יקחו את הפרוי
 7בסמסטר  234312ואת שלב ב' 

 

  
  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --הטכניון הטכניון 

 הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב
 

  הה""תשעתשע  במסלול להנדסת תוכנהבמסלול להנדסת תוכנה  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
    

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

   8-7סמסטרים   

236360 3.0 
תורת 

 הקומפילציה
 

   5סמסטר   

236370 3.0 
תכנות מקבילי 

 ומבוזר
 

234107 4.0 
 1אנליזה נומרית 

 

   6   סמסטר  

236368 3.0 
 מפרטים פורמליים
 למערכות מורכבות

 

236350 3.0 
 הגנה במערכות

 מתוכנתות
 

   מקצועות ליבה      

236501 3.0 
מבוא לבינה 

 מלאכותית
 

236342 3.0 
מבוא לאימות 

 תוכנה
 

234311 3.0 
 שנתי טפרויק

 בהנדסת תוכנה
 א'  שלב

 

236363 3.0 
מערכות 

 מסדי נתונים
 

234312 3.5 
 יקט שנתיפרו

 בהנדסת תוכנה
 'ב שלב

 

 /234145 
044145 

3.0 

 מערכות ספרתיות
 

 

   1סמסטר   

324033 3.0 324012 3.0 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 אנגלית טכנית 

 

 3.0/5.0 
 מקצוע מדעי 

 פירוט בקטלוג()

 

236700 3.0 
 תיכון תוכנה

 

234270 3.0 
ניהול פרוייקטי 

 תוכנה
 

236334 3.0 
מבוא לרשתות 

 מחשבים
 

234218 3.0 
 1מבני נתונים 

 

234319 3.0 
 שפות תכנות
 

 3סמסטר   
234262 3.0 
 תכן לוגי

 

236703 3.0 
תכנות מונחה 

 עצמים
 

 3.0/5.0 
 מקצוע מדעי
 )פירוט בקטלוג(

 

 למזכירות. להודיענא  במקרה כזה, .קטלוגשב זההוא קובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 

   2   סמסטר  

104134 2.5 
אלגברה 

 מודרנית ח

 

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

104032 5.0 
חשבון 

אינפיניטסימלי 
 מ2

 

114071 3.5 
 מ1פיסיקה 

 

236343 3.0 
תורת 

 החישוביות
 

234123 4.5 
 מערכות הפעלה

 

236353 3.0 
אוטומטים ושפות 

 פורמליות
 

234322 3.0 
 מערכות קבצים

 4סמסטר        

 

234267 3.0 
מבנה מחשבים 

 ספרתיים 
 

104031 5.5 
חשבון 

נפיניטסימליאי
 מ1

 

234122 3.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

234118 3.0 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

094412 4.0 
 הסתברות מ

 

234293 4.0 
 ותורתלוגיקה 

למדעי  הקבוצות
 המחשב

 

234114 4.0 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

104167 5.0 
 אלגברה א

 

236321 3.0 
שיטות בהנדסת 

 תוכנה
 

236347 3.0 
ניתוח וסינתזה 

 של תוכנה
 

נק( מרשימת  9קורסים ) 3לפחות 
 הליבה לעיל



 7סמסטר 
 

 
  

  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --טכניון טכניון הה
  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב

 

  ההתשעתשע  מחשביםמחשבים  להנדסתלהנדסת  במסלולבמסלול  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
  

 

   2 סמסטר

 3סמסטר 

 1 סמסטר

  מקראמקרא
 (בלפני מקצוע  א ם )יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 (בזמנית עם מקצוע -לפני או בוא ע מקצוע צמוד )יש לקחת מקצו  

 
 א ב

 ב א

 4סמסטר 

 

   5סמסטר 

   6סמסטר 

234122 3.3 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

344167 4.3 
 או קט א'יפרוי

פרוייקט במדעי המחשב 
3.3/3.5/4.3 

 

 4.3  344160      קט ב'יפרוי
 קט במערכות תוכנהיפרוי :או

                   344265  3.3   
 קט במדעי המחשביפרוי: או

3.3/3.5/4.3   

 

234212 3.3 
 1נתונים  מבני

 

234114 4.3 
למדעי מבוא 

 המחשב מ'

344133 4.3 
 אותות ומערכות

 

234141 3.3 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

234262 3.3 
 תכן לוגי

 

234145/344145 3.3 
 מערכות ספרתיות

 

344151 3.3 
מעבדה להנדסת 

 ח'1חשמל 
 

304412 4.3 
  הסתברות מ'

 
 

114371 3.5 
 מ'1פיסיקה 

 

114375 5.3 
 ממ2פיסיקה 

 

324333 3.3 324312 3.3 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 אנגלית טכנית 

 

114373 3.5 
 ח'3פיסיקה 

 

134225 3.5 
 שוואות דיפ' מ

 ארגילות 
 

 

134134 2.5 
אלגברה 

 מודרנית ח

 

134221 4.3 
 פונקציות מרוכבות

והתמרות 
 אינטגרליות

 

 
 למזכירות. להודיענא  במקרה כזה, קטלוג.שב זההוא קובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 

344147 4.3 
מעגלי מיתוג 

 אלקטרוניים
 

234112 3.3 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

134331 5.5 
שבון ח

אינפיניטסימלי 
 מ1
 

344125 3.5 
 יסודות התקני מל"מ

 

במהלך  חד פעמי 344132
 הראשון רהסמסט

 

בטיחות במעבדות 
 חשמל

 
 
 
 

 

 

134167 5.3 
       אלגברה א

  
 

 

234123             4.3 
 או     מערכות הפעלה

 מבנה מערכות הפעלה
 + מעבדה    3.5  346230

   346213 הפעלהבמערכות 

 

234267 3.3 
בנה מחשבים מ

 יםספרתי
 

134332 5.3 
חשבון 

 אינפיניטסימלי 
 מ2

344132 

344135 4.3 
תורת המעגלים 

 החשמליים
 

234247 3.3 
 1אלגוריתמים 

 

134223 4.3 
משוואות דיפ' 

 וטורי פוריה לקיותח
 

134333 2.5 
אנליזה 
 וקטורית

 



  מקראמקרא
 (בלפני מקצוע  א ם )יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 לפניא מקצוע צמוד )יש לקחת מקצוע   

 (בזמנית עם מקצוע -או בו 
 

 א

 ב

 ב

 א
  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --טכניון טכניון הה

  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב
 

  ההתשעתשע  במסלול להנדסת מערכות מידעבמסלול להנדסת מערכות מידע  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
    

 

 

 למזכירות. להודיעבמקרה כזה, נא  .קטלוגשב זההוא קובע המידע הלקטלוג,  סתירה בין התרשים ונמצאהבמידה 

143232 4.3 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

   1 סמסטר  

 4סמסטר   

 3סמסטר   

 

   5סמסטר   

 2סמסטר   

   6סמסטר   

  3.3 
 מקצוע מדעי

 פירוט בקטלוג()
 

143235 
 או

333235 

4.3 

 מערכות ספרתיות
 

143222 4.3 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

143122 4.3 
 2נתונים  מבני

 

143132 4.3 
 2 אלגוריתמים

 

143411 4.3 
 מערכות קבצים

 

143223 3.3 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

313423 4.5 
סטוכסטיים  מודלים

 בחקר ביצועים
 

313513 4.5 
עקרונות הכלכלה 

 למהנדסים

 

313314 4.5 
מבוא 

 לסטטיסטיקה
 

313321 3.3 
  הסתברות מ

 
 

  3.3 
  מקצוע מדעי

 פירוט בקטלוג()
 

413344 4.3 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 

223322 4.5 
  מ2פיסיקה 

 

146434 4.3 
 תורת החישוביות

 

143211 4.3 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

143114 3.3 
לוגיקה ותורת 

הקבוצות למדעי 
 המחשב

 

146464 4.3 
 נתונים מערכות מסד

 *313133 או
  4.5ניהול מסדי נתונים 

 ץ4ץ444ץ4
 

313443 4.3 
 סימולציה ספרתית

 

313414 4.5 
מערכות דינאמיות 

 ליניאריות
 

316322 4.5 
שיטות לכריית 

 נתונים ובינה עסקית
 

316161 4.5 
 איחזור מידע

 

143214 3.5 
 מערכות הפעלה

 

146443 4.3 
מבוא לרשתות 

 מחשבים
 

313111 4.5 
איפיון וניתוח 
 מערכות מידע

 

313563 1.5 
מבוא לניהול 

 פיננסי
 

143132 4.3 
 2אלגוריתמים 

 

233342 5.5 
חשבון 

 ניטסימליאינפי
  מ2

 

313424 4.5 
מודלים 

דטרמיניסטיים 
 בחקר ביצועים

 

233262 5.3 
 אלגברה א'

 

233341 5.3 
שבון ח

אינפיניטסימלי 
  מ1

 

312131* 4.5 
 למידה חישובית

 ואופטימיזציה מקוונת
 146256או 

  4.3מבוא למערכות לומדות 
 
 
 
 

 
 

 * חצי נקודה על חשבון
 מקצועות הבחירה  

 



461401 0.6 
 אלגברה א

 

811442 1.6 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

811831 1.6 
לוגיקה ותורת 

הקבוצות למדעי 
 המחשב

 

411643 8.0 
ביוכימיה מבוא ל

 ואנזימולוגיה
 
 

461411 8.0 
אלגברה 

  מודרנית ח

 

811481 1.0 
 מערכות הפעלה

 

811811 1.6 
 4אלגוריתמים 

 

631181 1.0 
 מבוא לסטטיסטיקה

 

810088 1.6 
אלגוריתמים 

 בביולוגיה חישובית
 

   8 סמסטר  

 1סמסטר   

 1סמסטר   

 

   0סמסטר   
810111 1.6 
תורת 

 תהחישוביו
 

 4סמסטר   

441614 1.0 
  מ4פיסיקה 

 

811414 1.6 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

181611 1.6 181648 1.6 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 אנגלית טכנית 

 

811410 
 או

611410 

1.6 

 מערכות ספרתיות
 

811842 1.6 
 מבני

 4נתונים 
 

811488 1.6 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

811441 1.6 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

461614 0.0 
חשבון 

אינפיניטסימלי 
 מ4
 

 0סמסטר   

 

   1סמסטר   

411482 1.0 631181 1.6 
 מבוא לסטטיסטיקה  ביולוגיה של התא

 

411443 8.0 
 בקרת הביטוי הגנטי

 

480264 0.6 
 כימיה אורגנית

 

410636 8.6 
עקרונות המבנה 

וההכרה של תפקוד 
 של דנ"א

 

811080 8.0 
מבוא 

 לביואינפורמטיקה
 מ'

 

411441 1.0 
 מסלולים מטבוליים

 

411486 8.6 
מעבדה בגנטיקה 

 מולקולרית
 

411628 8.0 
 ביולוגיה מולקולרית

 

411602 1.6 
 4ביולוגיה 

 

480664 1.6 
 כימיה כללית

 

461618 0.6 
חשבון 

אינפיניטסימלי 
 מ8
 

  מקראמקרא
 (בצוע לפני מק א ם )יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 (בזמנית עם מקצוע -לפני או בוא מקצוע צמוד )יש לקחת מקצוע   

 

 א

 ב

 ב

 א

411411 8.6 
 אבולוציה 

 

411686 1.0 
 גנטיקה כללית 

 

411412 1.6 
 גישות מחקר

 בביולוגיה מבנית
 

411602  

810081 1.6 
 פרוייקט

 בביואניפורמטיקה
 

  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --טכניון טכניון 
  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב

  
  ההתשעתשע  ביואינפורמטיקהביואינפורמטיקהבב  עם התמקדותעם התמקדות  מדעי המחשבמדעי המחשבלל  במסלולבמסלול  מערכת מומלצתמערכת מומלצת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

481061 8.0 
 ב'4כימיה פיסיקלית 

 

 למזכירות. להודיענא  במקרה כזה, קטלוג.שב זההוא קובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 

631148 1.6 
 הסתברות מ 

 
 

 או



  מקראמקרא
 (בלפני מקצוע  א ם )יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 (בזמנית עם מקצוע -לפני או בוא מקצוע צמוד )יש לקחת מקצוע   

 
 

 א

 ב

 ב

 א

   2 סמסטר  

 3סמסטר   

 4סמסטר   

 

   5סמסטר   

 1סמסטר   

234141 3.3 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

324262 3.3 
 תכן לוגי

 

234145 
 או

344145 

3.3 

 מערכות ספרתיות
 

 6סמסטר   

 

115234 4.3 
 2פיסיקה קוונטית 

 

114314 5.3 134105 5.5 
חשבון    פ' 1פיסיקה 

 1אינפיניטסימלי 
 

324312 3.3 
 טכנית אנגלית

 

344132*   
 במעבדות בטיחות
 חשמל

 סמסטרבמהלך החד פעמי * 
 

114245 4.3 
 תורה

 אלקטרומגנטית
 

234241 3.3 
 1אלגוריתמים 

 

134223 4.3 
משוואות דיפ' 

 וטורי פוריהחלקיות 
 

234122 3.3 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

234203 3.4 
ותורת  לוגיקה

 הקבוצות למ"מ

 

 1סמסטר   

 

234112 3.3 
 ארגון ותכנות 

 שבהמח
 

234123 4.5 
 מערכות הפעלה

 

234212 3.3 
 מבני

 1נתונים 
 

234114 4.3 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

236343 3.3 
תורת 

 החישוביות
 

236353 3.3 
 ושפות אוטומטים
 פורמליות

 

134215 2.5 114315 3.3 
 פונקציות מרוכבות

 א'
 ממ 2פיסיקה  

 

114336 5.3 114315 3.3 
פיסיקה סטטיסטית 

 ותרמית
 ממ 2פיסיקה  

214490 

115233 5.3 
 1פיסיקה קוונטית 

 

115234 4.3 
 2פיסיקה קוונטית 

 

114246 5.3 
 תואלקטרומגנטי

 ואלקטרומכניקה
 

324333 3.3 324312 3.3 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 טכנית אנגלית 

 

134161 5.3 
 אלגברה א

 

134331 5.5 324312 5.5 
חשבון 

אינפיניטסימלי 
  מ1

 אנגלית טכנית 

 

114335 1.5 
 מעבדה לפיסיקה 

3 
 

234131 4.3 134225 3.5 
 פ'די משוואות  1אנליזה נומרית 

 'א רגילות
 

134332 5.3 114314 2.5 
חשבון 

אינפיניטסימלי 
 מ2

  

 

304412 4.3 114311 3.5 
  'הסתברות מ

 
  מ1פיסיקה  

 

134225 3.5 
משוואות 

דיפרנציאליות 
 'ארגילות 

 

114326 3.5 
 גלים

  

114323 1.5 
מעבדה לפיסיקה 

 מ' 1
 

114316 5.3 
 פ' 2פיסיקה 

 

134134 2.5 
אלגברה 

 מודרנית ח'

 

115233 5.3 
 1פיסיקה קוונטית 

 

115234 4.3 
 2פיסיקה קוונטית 

 

114131 4.3 
 מכניקה אנליטית

 

114321 1.5 
מעבדה לפיסיקה 

 מ'2
 

134333 2.5 114311 3.5 
 אנליזה וקטורית

 
  מ1פיסיקה  

 

124132 3.5 
  כימיה לפיסיקאים

 

 2סמסטר   

 

  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --טכניון טכניון הה
  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב

  
  ההתשע"תשע"  יקהיקהפיספיסבבמדעי המחשב ומדעי המחשב ובבכפול כפול לתואר לתואר   במסלולבמסלול  מערכת מומלצתמערכת מומלצת

    
 
 
 
  

 למזכירות. להודיעבמקרה כזה, נא  .קטלוגשב זההוא קובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 

ראה פירוט בקטלוג תכניות  מקצועות בחירה
ועות בחירה ממדעי המחשב ומפיסיקה לימודים לגבי מקצ

 מ"פ מפיסיקה2 -מ"פ ו1כולל רשימות יעודיות 



  
  

  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --טכניון טכניון הה
  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב

    
  ההתשעתשע  טיקהטיקהמתממתמבבוו  במדעי המחשבבמדעי המחשב  כפולכפוללתואר לתואר   במסלולבמסלול  מערכת מומלצתמערכת מומלצת  

  מקראמקרא
 (בלפני מקצוע  א ם )יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 (בזמנית עם מקצוע -לפני או בוא מקצוע צמוד )יש לקחת מקצוע   

 
 

 א

 ב

 ב

 א

 .למזכירות להודיע נאבמקרה כזה,  .קטלוגשב זההוא קובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  הונמצאבמידה 

 לוגיקה מתמטית )למתחילים באביב( – 016056או  *
 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים )למתחילים באביב( – 011014או  **

411002 1.1 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

011440 4.5 
 ושדותמבוא לחוגים 

 
 

411041 1.5 
 מערכות הפעלה

 

411414 1.1 
 0אלגוריתמים 

 

416161 1.1 
 תורת הקומפילציה

 

   4 סמסטר  

 1סמסטר   

 1סמסטר   

 

   5סמסטר   
416111 1.1 
תורת 

 החישוביות
 

 0סמסטר   

411010 1.1 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

141464 1.1 
 תכן לוגי

 

411015 
 או

111015 

1.1 

 מערכות ספרתיות
 

411402 1.1 
 מבני

 0נתונים 
 

411044 1.1 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

411001 1.1 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

141111 1.1 141104 1.1 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 אנגלית טכנית 

 

 6סמסטר   

 

011004 1.1 001145 1.1 
 למתמטיקה מבוא

 שימושית
 ממ 4פיסיקה  

 

411014 1.1 
 נומרית אנליזה

 

011425 1.5 
 פ'די משוואות

 'א רגילות
 

011044 1.5 
 0 הפונקציות תורת

 

011421 1.5 
מבוא לאנליזה 

 נומרית
 

016056 1.1 
 * ת*מתמטי לוגיקה

 

011014 1.5 
למרחבים מבוא 

 מטריים
 *םוטופולוגיי

 

011401 1.5 
 הקבוצות תורת

 

011444 1.5 
 תורת ההסתברות

 

011065 1.5 
 ממשיות פונקציות

 

  5.1 
 מקצוע מדעי

 ()ראה פירוט בקטלוג

011005 5.5 
חשבון 

 0אינפיניטסימלי 
 

011041 1.5 
 אלגברה

 לינארית ב

 

011420 5.1 
חשבון 

 4לי אינפיניטסימ
 

001140 1.5 
  מ0פיסיקה 

 

011424 1.1 
חשבון 

 1אינפיניטסימלי 
 

011064 5.1 
 אלגברה א

 

416151 1.1 
 ושפות אוטומטים
 פורמליות

 

 או

011044 4.5 
 לחבורות מבוא

 

 4סמסטר      
 מקצועות בחירה  



 
  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --טכניון טכניון 

  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב
 

  תשעדתשעד  שנתי)שנתי)--שנתי וארבעשנתי וארבע--ם (תלתם (תלתייהכלליהכללי  במסלוליםבמסלולים  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
    

 

 למזכירות. להודיעבמקרה כזה, נא  .קטלוגשב זההוא ובע קהמידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 

234118 3.0 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

234293 4.0 
לוגיקה ותורת 

הקבוצות למדעי 
 המחשב

 

 2.5/3.5 
 קורס מתמטי נוסף

 ג)(פירוט בקטלו
 

104134 2.5 
אלגברה 

  מודרנית ח

 

234123 4.5 
 מערכות הפעלה

 

236353 3.0 
אוטומטים ושפות 

 פורמליות
 

234107 4.0 
 1אנליזה נומרית 

 

 3.0/5.0 
 מקצוע מדעי
 (פירוט בקטלוג)

 

094412 4.0 
  הסתברות מ

 
 

   2 סמסטר  

 3סמסטר   

 4סמסטר   

 

   5סמסטר   
236360 3.0 
תורת 

 הקומפילציה
 

236343 3.0 
תורת 

 החישוביות
 

 1סמסטר   
324033 3.0 

 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 

114071 3.5 
  מ1פיסיקה 

 

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

234262 3.0 
 תכן לוגי

 

234267 3.0 
 ממ"ס *

 שנתי-ארבעב* רק 

234145 
 או

044145 

3.0 

 מערכות ספרתיות
 

234218 3.0 
 מבני

 1נתונים 
 

234122 3.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

104013 5.5 
 ת2חדו"א 

 

234114 4.0 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

104012 5.5 
  ת1חדו"א 

 

  מקראמקרא
 )בלפני מקצוע  א ם (יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 )בזמנית עם מקצוע -לפני או בוא מקצוע צמוד (יש לקחת מקצוע   

 

 א

 ב

 ב

 א

 3.0/5.0 
 מקצוע מדעי 
 (פירוט בקטלוג)

 

104167 5.0 
 אלגברה א

 

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 



  מקראמקרא
 )בלפני מקצוע  א ם (יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 )בזמנית עם מקצוע -לפני או בוא מקצוע צמוד (יש לקחת מקצוע   

 

 א

 ב

 ב

 א

  דיהם בסמסטר אביב:דיהם בסמסטר אביב:לסטודנטים אשר התחילו לימולסטודנטים אשר התחילו לימו
 

 את  5היות וחלק מהקורסים ניתנים רק פעם בשנה, ילמדו בסמסטר 
 את  6מסטר ובס מפרטים פורמליים למערכות מורכבות, – 236368הקורס 
 מבוא לאימות תוכנה. – 236342הקורס 

 , 6בסמסטר  234311כמו כן יקחו את הפרוייקט השנתי שלב א' 
 7בסמסטר  234312ואת שלב ב' 

 

  
  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --הטכניון הטכניון 

 הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב
 

  תשעדתשעד  במסלול להנדסת תוכנהבמסלול להנדסת תוכנה  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
    

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

 236703או  236321

   8-7סמסטרים   

236360 3.0 
תורת 

 הקומפילציה
 

   5סמסטר   

236370 3.0 
תכנות מקבילי 

 ומבוזר
 

234107 4.0 
 1אנליזה נומרית 

 

   6   סמסטר  

236368 3.0 
 מפרטים פורמליים
 למערכות מורכבות

 

236350 3.0 
הגנה במערכות 

 מתוכנתות
 

   מקצועות ליבה      

236501 3.0 
מבוא לבינה 

 מלאכותית
 

236342 3.0 
מבוא לאימות 

 תוכנה
 

234311 3.0 
 פרוייקטות שנתי
 בהנדסת תוכנה

 א'  שלב
 

236363 3.0 
רכות מע

 מסדי נתונים
 

234312 3.5 
 פרוייקט שנתי
 בהנדסת תוכנה

 'ב שלב
 

234145 
 או
044145 

3.0 

 מערכות ספרתיות
 

 

   1סמסטר   

324033 3.0 324012 3.0 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 אנגלית טכנית 

 

 3.0/5.0 
 מקצוע מדעי 
 

236700 3.0 
 תיכון תוכנה

 

234270 3.0 
ניהול פרוייקטי 

 תוכנה
 

236334 3.0 
מבוא לרשתות 

 מחשבים
 

234218 3.0 
 1מבני נתונים 

 

234319 3.0 
 שפות תכנות
 

 3סמסטר   
234262 3.0 
 תכן לוגי

 

236703 3.0 
תכנות מונחה 

 עצמים
 

 3.0/5.0 
 מקצוע מדעי

 

 למזכירות. להודיענא  במקרה כזה, .קטלוגשב זההוא קובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 

   2   סמסטר  

104134 2.5 
אלגברה 

 מודרנית ח

 

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

104013 5.5 
 ת2חדו"א 

 

114071 3.5 
 מ1פיסיקה 

 

236343 3.0 
תורת 

 החישוביות
 

234123 4.5 
 מערכות הפעלה

 

236353 3.0 
אוטומטים ושפות 

 פורמליות
 

234322 3.0 
 מערכות קבצים

 4סמסטר        

 

234267 3.0 
מבנה מחשבים 

 ספרתיים 
 

104012 5.5 
 ת1חדו"א 

 

234122 3.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

234118 3.0 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

094412 4.0 
 הסתברות מ

 

234293 4.0 
 ותורתלוגיקה 

למדעי  הקבוצות
 המחשב

 

234114 4.0 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

104167 5.0 
 אלגברה א

 

236321 3.0 
שיטות בהנדסת 

 תוכנה
 

נק)  6קורסים ( 2לפחות 
 הלןמרשימת הליבה ל



  מקראמקרא
 )בלפני מקצוע  א ם (יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 לפניא מקצוע צמוד (יש לקחת מקצוע   

 )בזמנית עם מקצוע -או בו 
 

 א

 ב

 ב

 א
  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --טכניון טכניון הה

  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב
 

  תשעדתשעד  במסלול להנדסת מערכות מידעבמסלול להנדסת מערכות מידע  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
    

 
 

 למזכירות. להודיעבמקרה כזה, נא  .קטלוגשב זההוא קובע ההמידע סתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

   2 סמסטר  

 3סמסטר   

 4סמסטר   

 

   5סמסטר   

 1סמסטר   

   6סמסטר   

  4.0 
 מקצוע מדעי

 

234145 / 
044145 

3.0 

 מערכות ספרתיות
 

234118 3.0 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

234218 3.0 
 1נתונים  מבני

 

234247 3.0 
 1 אלגוריתמים

 

234322 3.0 
 מערכות קבצים

 

234114 4.0 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

094314 3.5 
מודלים סטוכסטיים 

 בחקר ביצועים
 

094594 3.5 
עקרונות הכלכלה 

 למהנדסים

 

094423 3.5 
מבוא 

 לסטטיסטיקה
 

094412 4.0 
  הסתברות מ

 
 

  4.0 
  מקצוע מדעי

 פירוט בקטלוג)(

 

324033 3.0 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 

114071 3.5 
  מ1פיסיקה 

 

236343 3.0 
 תורת החישוביות

 

234122 3.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

234293 4.0 
לוגיקה ותורת 

הקבוצות למדעי 
 המחשב

 

236363 3.0 
 נתונים מערכות מסד

 *094240 או
  3.5ניהול מסדי נתונים 

 ץ3ץ333ץ3
 

094334 3.0 
 סימולציה ספרתית

 

094323 3.5 
מערכות דינאמיות 

 ליניאריות
 

096411 3.5 
שיטות לכריית 

 נתונים ובינה עסקית
 

096262 3.5 
 איחזור מידע

 

234123 4.5 
 מערכות הפעלה

 

236334 3.0 
מבוא לרשתות 

 מחשבים
 

094222 3.5 
איפיון וניתוח 
 מערכות מידע

 

094564 2.5 
מבוא לניהול 

 פיננסי
 

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

104012 5.5 
  ת1חדו"א 

 

094313 3.5 
מודלים 
ניסטיים דטרמי

 בחקר ביצועים
 

104167 5.0 
 אלגברה א'

 

104013 5.5 
  ת2חדו"א 

 

097209* 3.5 
 למידה חישובית

 ואופטימיזציה מקוונת
 236756או 

  3.0מבוא למערכות לומדות 
 
 
 
 

 
 

 * חצי נקודה על חשבון
 מקצועות הבחירה  

 



 7סמסטר 
 

 
  

  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --טכניון טכניון הה
  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב

 

  תשעדתשעד  מחשביםמחשבים  להנדסתלהנדסת  במסלולבמסלול  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
  

 

   2 סמסטר

 3סמסטר 

 1סמסטר 

  מקראמקרא
 )בלפני מקצוע  א ם (יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 )בזמנית עם מקצוע -לפני או בוא מקצוע צמוד (יש לקחת מקצוע   

 
 א ב

 ב א

 4סמסטר 

 

   5סמסטר 

   6סמסטר 

234122 3.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

044167 4.0 
 או קט א'יפרוי

פרוייקט במדעי המחשב 
3.0/3.5/4.0 

 

 4.0  044169      קט ב'יפרוי
 קט במערכות תוכנהיפרוי :או

                   044265  3.0   
 במדעי המחשבקט יפרוי: או

3.0/3.5/4.0   

 

234218 3.0 
 1נתונים  מבני

 

234114 4.0 
למדעי מבוא 

 המחשב מ'

044130 4.0 
 אותות ומערכות

 

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

234262 3.0 
 תכן לוגי

 

234145/044145 3.0 
 מערכות ספרתיות

 

044151 3.0 
מעבדה להנדסת 

 ח'1חשמל 
 

094412 4.0 
  הסתברות מ'

 
 

114071 3.5 
 מ'1פיסיקה 

 

114075 5.0 
 ממ2קה פיסי

 

324033 3.0 324012 3.0 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 אנגלית טכנית 

 

114073 3.5 
 ח'3פיסיקה 

 

104135 2.5 
 שוואות דיפ' מ

 תרגילות 
 

 

104134 2.5 
אלגברה 

 מודרנית ח

 

104221 4.0 
 פונקציות מרוכבות

והתמרות 
 אינטגרליות

 

 

 למזכירות. להודיענא  במקרה כזה, .קטלוגשב זההוא קובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 

044147 4.0 
מעגלי מיתוג 

 קטרונייםאל
 

234118 3.0 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

104012 5.5 
 ת1חדו"א 

 

044125 3.5 
 יסודות התקני מל"מ

 

במהלך  חד פעמי 044102
 הראשון הסמסטר

 

חות במעבדות בטי
 חשמל

 
 
 
 

 

 

104167 5.0 
       אלגברה א

  
 

 

234123             4.0 
 או     מערכות הפעלה

 מבנה מערכות הפעלה
 + מעבדה    3.5  046209

   046210 הפעלהבמערכות 

 

234267 3.0 
בנה מחשבים מ

 יםספרתי
 

104013 5.5 
 ת2חדו"א 

 

044102 
 

044105 4.0 
תורת המעגלים 

 החשמליים
 

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

104223 4.0 
משוואות דיפ' 

 וטורי פוריה חלקיות
 



104167 5.0 
 אלגברה א

 

234118 3.0 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

234293 4.0 
לוגיקה ותורת 

הקבוצות למדעי 
 המחשב

 

134019 2.5 
ביוכימיה מבוא ל

 ואנזימולוגיה
 
 

104134 2.5 
אלגברה 

  מודרנית ח

 

234123 4.5 
 מערכות הפעלה

 

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

094423 3.5 
 מבוא לסטטיסטיקה

 

236522 3.0 
אלגוריתמים 

 בביולוגיה חישובית
 

   2 סמסטר  

 3סמסטר   

 4סמסטר   

 

   5סמסטר   
236343 3.0 
תורת 

 החישוביות
 

 1סמסטר   

114071 3.5 
  מ1פיסיקה 

 

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

324033 3.0 324012 3.0 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 אנגלית טכנית 

 

234145 
 או

044145 

3.0 

 מערכות ספרתיות
 

234218 3.0 
 מבני

 1נתונים 
 

234122 3.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

234114 4.0 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

104012 5.5 
 ת 1חדו"א 

 

 6סמסטר   

 

   7סמסטר   

134128 3.5 094423 3.0 
 מבוא לסטטיסטיקה  ביולוגיה של התא

 

134119 2.5 
 בקרת הביטוי הגנטי

 

125801 5.0 
 כימיה אורגנית

 

136093 2.0 
 מיקרומולקולות

 לביואינפורמטיקה
 

136090 2.0 
עקרונות המבנה 

וההכרה של תפקוד 
 של דנ"א

 

234525 2.5 
מבוא 

 לביואינפורמטיקה
 

134113 3.5 
 מסלולים מטבוליים

 

125801  

234114  

134120 2.0 
מעבדה בגנטיקה 

 מולקולרית
 

134082 2.5 
 ביולוגיה מולקולרית

 

 שלושהאחד מ
 

104012  

134058 3.0 
 1ביולוגיה 

 

236524 3.0 
 פרוייקט

 בביואניפורמטיקה
 

234525  

125001 3.0 
 כימיה כללית

 

104013 5.5 
 ת2חדו"א 

 

  מקראמקרא
 )בלפני מקצוע  א ם (יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 )בזמנית עם מקצוע -לפני או בוא מקצוע צמוד (יש לקחת מקצוע   

 

 א

 ב

 ב

 א

134133 2.0 
 אבולוציה 

 

134020 3.5 
 גנטיקה כללית 

 

134138 2.0 
 גישות מחקר

 בביולוגיה מבנית
 

  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --טכניון טכניון 
  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב

  
  תשעדתשעד  ביואינפורמטיקהביואינפורמטיקהבב  עם התמקדותעם התמקדות  מדעי המחשבמדעי המחשבלל  במסלולבמסלולערכת מומלצת ערכת מומלצת ממ

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

124503 2.5 
 ב'1כימיה פיסיקלית 

 

 למזכירות. להודיענא  במקרה כזה, .קטלוגשב זההוא קובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 

 נק')  2.5"אבולוציית הגנום" ( 136031את הקורס  6ניתן לקחת בסמסטר   הערה:
 .5אבולוציה"  בסמסטר " 134133במקום הקורס    

094412 4.0 
 הסתברות מ 

 
 



114252 3.0 
 * פרויקט ת'

 (בפקולטה לפיסיקה)

 

  מקראמקרא
 )בלפני מקצוע  א ם (יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 )בזמנית עם מקצוע -לפני או בוא מקצוע צמוד (יש לקחת מקצוע   

 
 

 א

 ב

 ב

 א

   2 סמסטר  

 3סמסטר   

 4סמסטר   

 

   5סמסטר   

 1סמסטר   

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

324262 3.0 
 תכן לוגי

 

234145 
044145 

3.0 

 מערכות ספרתיות
 

 6סמסטר   

 

115204 4.0 
 2פיסיקה קוונטית 

 

114074 5.0 104195 5.5 
חשבון    פ' 1פיסיקה 

 1אינפיניטסימלי 
 

324012 3.0 
 טכנית אנגלית

 

044102*   
 במעבדות בטיחות
 חשמל

 סמסטרבמהלך החד פעמי * 
 

114245 4.0 
 תורה
 רומגנטיתאלקט

 

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

104223 4.0 
משוואות דיפ' 

 וטורי פוריהחלקיות 
 

234122 3.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

234293 0.4 
ותורת  לוגיקה

 הקבוצות למ"מ

 

 7סמסטר   

 

234118 3.0 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

234123 4.5 
 מערכות הפעלה

 

234218 3.0 
 מבני

 1נתונים 
 

234114 4.0 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

236343 3.0 
תורת 

 החישוביות
 

236353 3.0 
 ושפות אוטומטים
 פורמליות

 

104215 2.5 114075 3.0 
 פונקציות מרוכבות

 א'
 ממ 2פיסיקה  

 

115211 4.0 114075 3.0 
פיסיקה סטטיסטית 

 ותרמית
 ממ 2פיסיקה  

094412 

115203 5.0 
 1פיסיקה קוונטית 

 

115204 4.0 
 2פיסיקה קוונטית 

 

114245 4.0 
 תורה

 אלקטרומגנטית
 

324033 3.0 324012 3.0 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 טכנית אנגלית 

 

104167 5.0 
 אלגברה א

 

104012 5.5 324012 5.5 
 אנגלית טכנית  ת 1חדו"א 

 

114031 2.5 
 מעבדה לפיסיקה 

 מח' 4
 

234107 4.0 104285 3.5 
 פ'די משוואות  1אנליזה נומרית 

 'א רגילות
 

104013 5.5 114014 2.5 
   ת2חדו"א 

 

094412 4.0 114071 3.5 
  'הסתברות מ

 
  מ1פיסיקה  

 

104135 2.5 
משוואות 

פרנציאליות די
 רגילות ת'

 

125001 3.0 
 כימיה כללית

 

114250 3.0 114075 3.0 
 לפיסיקה  מעבדה

 ת' 5
 ממ 2פיסיקה  

 

 לקחת *באישור היועץ ניתן
  הקדם דרישת ללא במסלול

114086 3.5 
 גלים

  

114020 1.5 
מעבדה לפיסיקה 

 מ' 1
 

114076 5.0 
 פ' 2יקה פיס

 

104134 2.5 
אלגברה 

 מודרנית ח'

 

115203 5.0 
 1פיסיקה קוונטית 

 

115204 4.0 
 2פיסיקה קוונטית 

 

114101 4.0 
 מכניקה אנליטית

 

114021 1.5 
מעבדה לפיסיקה 

 מ'2
 

  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --טכניון טכניון הה
  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב

  
  תשע"דתשע"ד  יקהיקהפיספיסבבמדעי המחשב ומדעי המחשב ובבכפול כפול לתואר לתואר   במסלולבמסלול  מערכת מומלצתמערכת מומלצת

    
 
 
 
  

 למזכירות. להודיעבמקרה כזה, נא  .קטלוגשב זההוא קובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 

 או



  
  

  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --טכניון טכניון הה
  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב

    
  תשעדתשעד  טיקהטיקהמתממתמבבוו  במדעי המחשבבמדעי המחשב  כפולכפוללתואר לתואר   במסלולבמסלול  מערכת מומלצתמערכת מומלצת  

  מקראמקרא
 )בלפני מקצוע  א ם (יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 )בזמנית עם מקצוע -לפני או בוא מקצוע צמוד (יש לקחת מקצוע   

 
 

 א

 ב

 ב

 א

 .למזכירות להודיע נאבמקרה כזה,  .קטלוגשב זההוא קובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  הונמצאבמידה 

 לוגיקה מתמטית (למתחילים באביב) – 106156או  *
 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים (למתחילים באביב) – 104142או  **

234118 3.0 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

104279 2.5 
 ושדותמבוא לחוגים 

 
 

234123 4.5 
 מערכות הפעלה

 

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

236360 3.0 
 תורת הקומפילציה

 

   2 סמסטר  

 3סמסטר   

 4סמסטר   

 

   5סמסטר   
236343 3.0 
תורת 

 החישוביות
 

 1סמסטר   

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

324262 3.0 
 תכן לוגי

 

234145 
 או

044145 

3.0 

 מערכות ספרתיות
 

234218 3.0 
 מבני

 1נתונים 
 

234122 3.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

234114 4.0 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

324033 3.0 324012 3.0 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 אנגלית טכנית 

 

 6סמסטר   

 

104192 3.0 114075 3.0 
 למתמטיקה מבוא

 שימושית
 ממ 2פיסיקה  

 

234107 4.0 
 נומרית אנליזה

 

104285 3.5 
 פ'די משוואות

 'א רגילות
 

104122 3.5 
 1 הפונקציות תורת

 

104283 3.5 
מבוא לאנליזה 

 נומרית
 

106156 3.0 
 * ת*מתמטי לוגיקה

 

104142 3.5 
למרחבים מבוא 

 מטריים
 *םוטופולוגיי

 

104290 3.5 
 הקבוצות תורת

 

104222 3.5 
 תורת ההסתברות

 

104165 3.5 
 ממשיות פונקציות

 

  5.0 
 מקצוע מדעי

 (ראה פירוט בקטלוג)

 

104195 5.5 
חשבון 

 1אינפיניטסימלי 
 

104171 3.0 
 אלגברה

 לינארית ב

 

104281 5.0 
חשבון 

 2מלי אינפיניטסי
 

114071 3.5 
  מ1פיסיקה 

 

104282 4.0 
חשבון 

 3אינפיניטסימלי 
 

104167 5.0 
 אלגברה א

 

236353 3.0 
 ושפות אוטומטים
 פורמליות

 

 או

104172 2.5 
 לחבורות מבוא

 

 7סמסטר          
 מקצועות בחירה       




