
 
    מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --טכניון טכניון 

  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב
 

  תש"ףתש"ף  שנתי(שנתי(--שנתי וארבעשנתי וארבע--ם )תלתם )תלתייהכלליהכללי  במסלוליםבמסלולים  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
    

 

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

 שנתי-כמו במסלול הארבע 1-4שנתי סמסטרים -במסלול התלת: הערות
 נק' 1: חינוך גופני, 2 -ו 1בסמסטר 

 

234124 4.0 
מבוא לתכנות  

 מערכות
 

 

234292 3.0 
למדעי לוגיקה 
  המחשב

 

 

 2.5/4.0 
 קורס מתמטי נוסף

 פירוט בקטלוג()
 

104134 2.5 
אלגברה 

  מודרנית ח

 

234123 4.5 
 מערכות הפעלה

 

236267 3.0 
 מבנה מחשבים

 שנתי-בארבע רק* 

236343 3.0 
תורת 

 החישוביות
 

094412 4.0 
  הסתברות מ

 
 

 17.5   3סמסטר   

 519/16.  4סמסטר   

 

234125 3.0 
אלגוריתמים 

 נומריים
 

236360 3.0 
תורת 

 קומפילציהה
 

  22   1סמסטר 

324033 3.0 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 

114071 3.5 
  מ1יקה זפי
 

234141 3.0 
נטוריקה קומבי

 למדעי המחשב
 

234118 3.0 
ארגון ותכנות 

 המחשב
 

234129  3.0 
בוא לתורת הקבו' מ

 למדמ"ח ואוטומטים
 

234218 3.0 
 מבני

 1נתונים 
 

 3.0/5.0   
 מקצוע מדעי 

 פירוט בקטלוג()
  

 

104032 5.0 
חשבון 

 אינפיניטסימלי
 מ2
 

234114 4.0 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

104031 5.5 
חשבון 

 אינפיניטסימלי 
  מ1
 

  מקראמקרא                                                                                                        
 (בלפני מקצוע  א ם )יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 ניתן ללמוד את שני המקצועות באותו סמסטראך  –קדם מקצוע   

 

 א

 ב

 ב

 א

 3.0/5.0 
 מקצוע מדעי 

 ט בקטלוג(פירו)
 

104166 5.5 
 אלגברה א

 

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

 /044252 
234252 

5.0 

מערכות ספרתיות 
 ומבנה המחשב

 
 

 19.5   2סמסטר 

  12/14    5סמסטר 



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

  תש"ףתש"ף  שנתישנתי--וניתוח מידע במסגרת המסלול התלתוניתוח מידע במסגרת המסלול התלת  מגמה ללמידהמגמה ללמידהבב  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
    

 

 נק' 1: חינוך גופני, 2 -ו 1הערה:  בסמסטרים    למזכירות. להודיעבמקרה כזה, נא  קטלוג.שב זההוא קובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 
 

234118 3.0 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

234292 3.0 
למדעי  לוגיקה

 המחשב
 
 

234123 4.5 
 מערכות הפעלה

 

234125 3.0 
אלגוריתמים 

 נומריים
 

 3.0/5.0 
 מדעי מקצוע

 פירוט בקטלוג()
 

094412 4.0 
  הסתברות מ

 
 

 5.21    3סמסטר   

 15.5/13.5   4סמסטר   

 

236343 3.0 
תורת 

 החישוביות
 

  22   1סמסטר   

324033 3.0 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 

114071 3.5 
  מ1יקה זפי
 

234218 3.0 
 מבני

 1נתונים 
 

234124 4.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

104032 5.0 
חשבון 

 אינפיניטסימלי
 מ2
 

234114 4.0 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

104031 5.5 
חשבון 

 ינפיניטסימלי א
  מ1
 

  מקראמקרא
 (בלפני מקצוע  א ם )יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 אך ניתן ללמוד את שני המקצועות באותו סמסטר –קדם מקצוע   

 

 א

 ב

 ב

 א

 3.0/5.0 
 מקצוע מדעי 

 פירוט בקטלוג()
 

104166 5.5 
 אלגברה א

 

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

236501 3.0 
מבוא לבינה 

 מלאכותית
 

236200 4.0 
עיבוד אותות, 
 תמונות ומידע

 

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

104285 3.5 
  א' מד"ר

)או מד"ר ת' 
104135 2.5 ) 

 

104174 3.5 
 במ ' לינ'אלג

 2.5 104134 או
 ח אלג' מודרנית

 יחחח'
 

   ליבהמקצועות       
236777 3.0 

למידה עמוקה 
 ושימושיה

 
 

236781 3.0 
למידה עמוקה 
על מאיצים 

 חישוביים
 

 

236756 3.0 
מבוא למערכות 

 לומדות
 

 

236363 3.0 
מערכות מסד 

 נתונים
 

 

236860 3.0 
עיבוד תמונות 

 דיגיטלי
 

 

236330 3.0 
מבוא 

 לאופטימיזציה
 

 

נק( מרשימת  9קורסים ) 3לפחות 
 מקצועות הליבה להלן

נק( מרשימת  9קורסים ) 3לפחות 
 הלןהליבה לשמונה מקצועות 

 סטודנט חייב להשתתף בפרויקטכל 
שייבחר נק' לפחות,  3בהיקף של אחד 

 .מבין כלל הפרויקטים בפקולטה
 
 

234129  3.0 
בוא לתורת הקבו' מ

 ואוטומטים למדמ"ח
 

 /044252 
234252 

5.0 

מערכות ספרתיות 
 ומבנה המחשב

 
 

    20     2סמסטר   

  13/15    5סמסטר   

יוכלו גם הם  שנתי ובמסלול להנדסת תוכנה-במסלול הכללי הארבעסטודנטים 
שנתי, בתנאי שיעמדו בדרישות -לקבל את תעודת המגמה בנוסף על התואר הארבע

ובמכסת הנקודות להשלמת התואר במסלול הרגיל אליו הם רשומים, ובנוסף 
למגמה ללמידה וניתוח מידע,  בה(ישלימו את הדרישות הייחודיות )חובה ולי

 כמפורט בקטלוג.

 



 א

 ב

 ב

 א

  לסטודנטים אשר התחילו לימודיהם בסמסטר אביב:לסטודנטים אשר התחילו לימודיהם בסמסטר אביב:
מבוא  236342 סאת הקור 6היות וחלק מהקורסים ניתנים רק פעם בשנה, ילמדו בסמסטר 

כמו כן יקחו את הפרויקט השנתי מערכות אחסון מידע.  236322לאימות תוכנה ואת הקורס 
 .7בסמסטר  234312, ואת שלב ב' 6בסמסטר  234311שלב א' 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  236334א לרשתות מחשבים ים מבואת הקורס 5לים באביב ילמדו בסמסטר המתחילפיכך, 

 ירוט המערכת המומלצת למתחילים באביב בקטלוג.פ ראו. 234125 אלגוריתמים נומרייםו
 

        
  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --הטכניון הטכניון 

  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב  
 

  תש"ףתש"ף  במסלול להנדסת תוכנהבמסלול להנדסת תוכנה  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
  

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

   8-7סמסטרים   

236360 3.0 
תורת 

 הקומפילציה
 

236370 3.0 
תכנות מקבילי 

 ומבוזר
 

234125 3.0 
אלגוריתמים 

 נומריים
 

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 פרויקט

 בהנדסת תוכנה
 א'  שלב

 

236363 3.0 
מערכות 

 מסדי נתונים
 

234312 3.5 
 יקט שנתיפרו

 בהנדסת תוכנה
 'ב שלב

 

 /044252 
234252 

5.0 

 מערכות ספרתיות
 ומבנה המחשב

 
 

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

 

236321 3.0 
שיטות בהנדסת 

 תוכנה
 

236334 3.0 
מבוא לרשתות 

 מחשבים
 

234218 3.0 
 1מבני נתונים 

 

236319 3.0 
 שפות תכנות
 

  21/23    3סמסטר  

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 

 נק' 1: חינוך גופני, 2 -ו 1הערה:  בסמסטרים 
 

104134 2.5 
אלגברה 

 מודרנית ח

 

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

104032 5.0 
חשבון 

אינפיניטסימלי 
 מ2

 

114071 3.5 
 מ1יקה זפי

 

236343 3.0 
תורת 

 החישוביות
 

234123 4.5 
 מערכות הפעלה

 

236322 3.0 
אחסון מערכות 

 מידע
 

 16.5/18.5   4סמסטר 

 

234118 3.0 
ארגון ותכנות 

 המחשב
 

104031 5.5 
חשבון 

אינפיניטסימלי
 מ1

 

234124 4.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

094412 4.0 
 הסתברות מ

 

234292 3.0 
למדעי  לוגיקה

 המחשב
 

 

234114 4.0 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

104166 5.5 
 אלגברה א

 

236270 3.0 
ניהול פרויקטי 

 תוכנה
 

236347 3.0 
ניתוח וסינתזה 

 של תוכנה
 

 8נק( מרשימת  9קורסים ) 3לפחות 
 הלןהליבה למקצועות 

או 
236703 

234129  3.0 
בוא לתורת הקבו' מ

 ואוטומטים למדמ"ח
 

236267 3.0 
 מבנה מחשבים

 

  22    1סמסטר 

  19      2סמסטר 

  18      5סמסטר 

 6       6סמסטר 

 בלפני מקצוע  א יש לקחת מקצוע - ם קדמקצוע                                                      

  
  אך ניתן ללמוד את שני המקצועות באותו סמסטר – קדםמקצוע  

 



 3/4 7סמסטר 
 

 
  

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

 

  תש"ףתש"ף  מחשביםמחשבים  להנדסתלהנדסת  במסלולבמסלול  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
  

 

   19         2 סמסטר

   23   3סמסטר 

 19   1סמסטר 

  מקראמקרא
 (בלפני מקצוע  א ם )יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 אך ניתן ללמוד את שני המקצועות באותו סמסטר –קדם מקצוע   

 

 א ב

 ב א

 21.5  4סמסטר 

    14.5      5סמסטר 

     11.5/12.5      6מסטר ס

234124 3.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

044167 4.0 
 או קט א'יפרוי

פרוייקט במדעי המחשב 
3.0/4.0 

 

    044169        4.0 

 פרויקט ב' או 
 קט במדעי המחשביפרוי

3.0/4.0   

 

234218 3.0 
 1נתונים  מבני

 

234114 4.0 
למדעי מבוא 

 המחשב מ'

044131 5.0 
 אותות ומערכות

 

234141 3.0 
קומבינטוריקה 

 דעי המחשבלמ
 

044157 2.0 
מעבדה להנדסת 

 'א1חשמל 
 

094412 4.0 
  הסתברות מ'

 
 

114071 3.5 
 מ'1יקה זפי
 

114075 5.0 
 ממ2יקה זפי

 

324033 3.0 324012 3.0 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 אנגלית טכנית 

 

114073 3.5 
 ח'3יקה פיז
 
 

104285 3.5 
 שוואות דיפ' מ

)או מד"ר   ארגילות 
 נק'( 2.5 104135ת' 

 
 

104134 2.5 
אלגברה 

 'מודרנית ח

 

104221 4.0 
 פונקציות מרוכבות

והתמרות 
 אינטגרליות

 

 
  קטלוג.שב זההוא קובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 

 למזכירות. להודיענא  במקרה כזה,

044137 5.0 
 םמעגלי

 אלקטרוניים
 

234118 3.0 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

104031 5.5 
שבון ח

אינפיניטסימלי 
 מ1
 

044127 3.5 
 יסודות התקני מל"מ

 

במהלך  חד פעמי 044102
 הראשון הסמסטר

 

בטיחות במעבדות 
 חשמל

 
 
 
 

 

 

104166 5.5 
       אלגברה א

  
 

 

234123             4.5 
 או     מערכות הפעלה

 מבנה מערכות הפעלה
 + מעבדה    3.5  046209

   046210 הפעלהבמערכות 

 

236267 3.0 
 ם בנה מחשבימ
 

104032 5.0 
חשבון 

 אינפיניטסימלי 
 מ2

044105 4.0 
תורת המעגלים 

 החשמליים
 

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

104223 4.0 
משוואות דיפ' 

 וטורי פוריה חלקיות
 

104033 2.5 
אנליזה 
 וקטורית

 

 /044252 
234252 

5.0 

מערכות ספרתיות 
 ומבנה המחשב

 
 

   מקצועות ליבה      
236334 3.0 

מבוא לרשתות 
   094412מחשבים

 234247 -ו
 
 

236343 3.0 
תורת 

החישוביות 
234247 

 
 

044202 3.0 
אותות אקראיים 

 -ו 044131
094412 

 
 

044198 3.0 
מבוא לעיבוד 

ספרתי של 
 044131 אותות

 
 

234129 3.0 
מבוא לתורת 

צות הקבו
 ואוטומטים

 
 

234292 3.0 
 לוגיקה למדמ"ח

 
 
 

. להלן הליבהנק( מרשימת מקצועות  9קורסים ) 3 יש ללמוד
. לקורס "מבוא לתורת  הקבוצות הם קדמים בהצללההמקצועות 

 .1" אין קדמים וניתן לקחת החל מסמסטר  ואוטומטים למדמ"ח

 

394901 1.0 
 חינוך גופני

 
 

394901 1.0 
 חינוך גופני

 
 



104166 5.5 
 אלגברה א

 

234118 3.0 
 ארגון ותכנות 

 המחשב
 

234292 3.0 
למדעי לוגיקה 
 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
 

   21    3סמסטר   

  17   4סמסטר   

 

236343 3.0 
תורת 

 החישוביות
 

 22     1סמסטר   

114071 3.5 
  מ1יקה זפי
 

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

324033 3.0 324012 3.0 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 אנגלית טכנית 

 

234218 3.0 
 1נתונים  מבני

 

234124 4.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

234114 4.0 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

104031 5.5 
חשבון 

אינפיניטסימלי 
 מ1
 

 6     6סמסטר   

 

125801 5.0 
 כימיה אורגנית

 

236523 2.5 
מבוא 

  לביואינפורמטיקה
 

134142 2.5 
מעבדה בגנטיקה 

 מולקולרית
 

134082 2.5 
 ביולוגיה מולקולרית

 

134058 3.0 
 1ביולוגיה 

 

125001 3.0 
 כימיה כללית

 

104032 5.0 
חשבון 

אינפיניטסימלי 
 מ2
 

  מקראמקרא
 בלפני מקצוע  א יש לקחת מקצוע -ם קדמקצוע   

  
 אך ניתן ללמוד את שני המקצועות באותו סמסטר – קדםמקצוע   

 

 א

 ב

 ב

 א

134133 2.0 
 אבולוציה 

 

134020 3.5 
 כללית גנטיקה 

 

236524 3.0 
 יקטפרו

 בביואניפורמטיקה
 

    22  2   סמסטר   

 18   5סמסטר   

 3      7סמסטר   

 

134113 3.5 
מסלולים 
 מטבוליים

 

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

  
  תש"ףתש"ף  ביואינפורמטיקהביואינפורמטיקהבב  עם התמקדותעם התמקדות  מדעי המחשבמדעי המחשבלל  במסלולבמסלול  מערכת מומלצתמערכת מומלצת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למזכירות. להודיענא  במקרה כזה, קטלוג.שב זהא הוקובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 
 

 נק' 1: חינוך גופני, 2 -ו 1הערה:  בסמסטרים 
 

094412 4.0 
 הסתברות מ 

 
 

 ממדעי המחשב וביולוגיה. בנוסף שני קורסים לפחות מהרשימה להלן: מקצועות בחירהראה פירוט בקטלוג לגבי 
 בקרת הביטוי הגנטי 134119
 ביולוגיה של התא 134128
 זאולוגיה 134111
 פיזיולוגיה מולקולרית של הצמח 134040
 פיזיולוגיה 134117
 מיקרוביולוגיה ווירולוגיה 134121

234129  3.0 
בוא לתורת הקבו' מ

 ואוטומטים למדמ"ח
 

 /044252 
234252 

5.0 

מערכות ספרתיות 
 ומבנה המחשב

 
 



  מקראמקרא
 (בלפני מקצוע  א ם )יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 אך ניתן ללמוד את שני המקצועות באותו סמסטר –קדם מקצוע   

 
 

234118 3.0 
 ארגון ותכנות 

 שבהמח
 

234123 4.5 
 מערכות הפעלה

 

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

236360 3.0 
 תורת הקומפילציה

 

 19.0    3סמסטר   

 16.5  4סמסטר   

 

236343 3.0 
תורת 

 החישוביות
 

 0.22    1סמסטר   

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

234218 3.0 
 מבני

 1 נתונים
 

234124 4.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

234114 4.0 
מבוא למדעי 

 מ' המחשב
 

324033 3.0 324012 3.0 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 אנגלית טכנית 

 

 513.     6סמסטר   

 

104192 3.0 114075 3.0 
 למתמטיקה מבוא

  שימושית
 ממ 2פיסיקה  

 

104285 3.5 
 פ'די משוואות

 'א רגילות
 

104279 2.5 
 מבוא לחוגים ושדות

 

104293 2.5 
 תורת הקבוצות

 

106156 3.0 
 תמתמטי לוגיקה

 

104142 3.5 
מבוא למרחבים 

 מטריים
 םוטופולוגיי

 

234129 3.0 
מבוא לתורת 

הקבוצות 
ואוטומטים 

 למדמ"ח
 

104122 3.5 
 1תורת הפונקציות 

 

 5.0 
 מקצוע מדעי

 פירוט בקטלוג((
 

234125 3.0    
אלגוריתמים נומריים 

מבו'  3.5 104283או 
 לאנליזה נומרית

  

 

104195 5.5 
חשבון 

 1אינפיניטסימלי 
 

104168 5.0 
 'ב  אלגברה

 

104281 5.0 
חשבון 

 2אינפיניטסימלי 
 

104222 3.5 
 תורת ההסתברות

 

104295 5.0 
חשבון 

 3אינפיניטסימלי 
 

104166 5.5 
 אלגברה א

 

104158 3.5 
 לחבורות מבוא

 

 1.52    2סמסטר   

 17/17.5   5סמסטר   

114071 3.5 
  מ1יקה זפי
 

  פיסיקהפיסיקה
  

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

    
  ףף""תשתש  ובמתמטיקהובמתמטיקה  מדעי המחשבמדעי המחשבבבבוגר למדעים בוגר למדעים   תכנית משולבת לתוארתכנית משולבת לתוארבב  מערכת מומלצתמערכת מומלצת  

 א

 ב

 ב

 א

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

 נק' 1: חינוך גופני, 2 -ו 1הערה:  בסמסטרים 
 

 /044252 
234252 

5.0 

מערכות ספרתיות 
 ומבנה המחשב

 
 



  מקראמקרא
 (בלפני מקצוע  א ם )יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 אך ניתן ללמוד את שני המקצועות באותו סמסטר –קדם מקצוע   

 
 

 א

 ב

 ב

 א

 20  3סמסטר   

 20.5 4סמסטר   

 

 22  1סמסטר   

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

 16.5  6סמסטר   

 

115204 4.0 
 2פיסיקה קוונטית 

 

114074 5.0 104195 5.5 
חשבון    פ' 1יקה זפי

 1אינפיניטסימלי 
 

044102*   
 במעבדות בטיחות
 חשמל

 סמסטרבמהלך הפעמי -חד* 
 

114245 4.0 
 תורה

 אלקטרומגנטית
 

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

104223 4.0 
משוואות דיפ' 

 וטורי פוריהחלקיות 
 

234124 4.0 
מבוא לתכנות 

 מערכות
 

234292 0.3 
 למדמ"ח לוגיקה

 

 

 14.5  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
 

104215 2.5 114075 3.0 
 פונקציות מרוכבות

 א'
 ממ 2פיסיקה  

 

114036 5.0 114075 3.0 
יקה סטטיסטית זפי

 ותרמית
 ממ 2פיסיקה  

 קדם/צמוד 094412

115203 5.0 
 1פיסיקה קוונטית 

 

115204 4.0 
 2פיסיקה קוונטית 

 

114246 5.0 
 תואלקטרומגנטי

 כניקהואלקטרומ
 

324033 3.0 324012 3.0 
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

 טכנית אנגלית 

 

104166 5.5 
 אלגברה א

 

104031 5.5 324012 5.5 
חשבון 

אינפיניטסימלי 
  מ1

 אנגלית טכנית 

 

114035 1.5 
 3יקה זמעבדה לפי

 

234125 3.0 104285 3.5 
 פ'די משוואות  מרייםאלגוריתמים נו

 'א רגילות
 

104032 5.0 114014 2.5 
חשבון 

אינפיניטסימלי 
 מ2

  

 

094412 4.0 114071 3.5 
  'הסתברות מ

 
  מ1פיסיקה  

 

104285 3.5 
  'אמד"ר 

)או מד"ר ת' 
104135 2.5) 

 

114086 3.5 
 גלים

  

114020 1.5 
יקה זמעבדה לפי

 מ' 1
 

114076 5.0 
 פ' 2יקה זפי
 

104134 2.5 
אלגברה 

 מודרנית ח'

 

115203 5.0 
 1יקה קוונטית זפי
 

115204 4.0 
 2נטית יקה קווזפי
 

114101 4.0 
 מכניקה אנליטית

 

114021 1.5 
 מ'2יקה זמעבדה לפי

 

104033 2.5 114071 3.5 
 אנליזה וקטורית

 
  מ1פיסיקה  

 

124108 3.5 
  יקאיםכימיה לפיז

 

 1.5  8סמסטר   

 

114037 1.5 104285 3.5 
מעבדה לפיזיקה 

 מח'4
 פ'די משוואות 

 'א רגילות
 

 18  2סמסטר   

 515. 5סמסטר   

 

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

  
  תש"ףתש"ףיקה יקה ובפיזובפיז  מדעי המחשבמדעי המחשבבבמוסמך למדעים מוסמך למדעים תכנית משולבת לתואר תכנית משולבת לתואר בב  מערכת מומלצתמערכת מומלצת

    
 
 
 
 

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

 נק' 1חינוך גופני  2 -ו 1הערה: סמסטרים 

לגבי מקצועות ראה פירוט  : מקצועות בחירה
יקה. יש לקחת זממדעי המחשב ומפיבחירה 
 יקהזמפימ"פ 1 עודיתירשימה ימ נק' 9לפחות 

234129  3.0 
בוא לתורת הקבו' מ

 ואוטומטים למדמ"ח
 

 /044252 
234252 

5.0 

מערכות ספרתיות 
 ומבנה המחשב

 
 




