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  לסטודנטים אשר התחילו לימודיהם בסמסטר אביב:לסטודנטים אשר התחילו לימודיהם בסמסטר אביב:
מבוא  236342ס הקוראת  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 5המתחילים באביב ילמדו בסמסטר לפיכך, 

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

        
  מכון טכנולוגי לישראלמכון טכנולוגי לישראל  --הטכניון הטכניון 

  הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה למדעי המחשב  
 

  בבתשפ"תשפ"  במסלול להנדסת תוכנהבמסלול להנדסת תוכנה  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
  

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

   8-7סמסטרים   

236360 3.0 
תורת 

 הקומפילציה
 

236370 3.0 
תכנות מקבילי 

לעיבוד  ומבוזר
נתונים ולמידה 

 חישובית
 

234125 3.0 
אלגוריתמים 

 נומריים
 

236368 3.0 
 יםמפרטים פורמלי

 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 
 מסדי נתונים
 

234312 3.5 
 יקט שנתיפרו

 בהנדסת תוכנה
 'ב שלב

 

 /044252 
234252 

5.0 

 מערכות ספרתיות
 ומבנה המחשב

 
 

324033 3.0   
 – אנגלית טכנית
 מתקדמים ב'

   

 

 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 ע ההמידסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 

 

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 
ון ותכנות ארג

 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 
 מ'אלגברה א
 

236270 3.0 
ניהול פרויקטי 

 תוכנה
 

236347 3.0 
היסק אוטומטי 

של וסינתזה 
 תוכנה

 

 8נק) מרשימת  9קורסים ( 3לפחות 
 הלןהליבה למקצועות 

או 
236703 

234129  3.0 
בוא לתורת הקבו' מ

 ואוטומטים למדמ"ח
 

236267 3.0 
 מבנה מחשבים

 

  21    1סמסטר 

  18      2סמסטר 

  18      5סמסטר 

 6       6סמסטר 

 )בלפני מקצוע  א יש לקחת מקצוע( ם קדמקצוע                                                      

  
  צמוד (יש לקחת מקצוע א לפני או בו זמנית עם מקצוע ב)מקצוע  

 

נק'  1. 2 -ו 1נק' חינוך גופני בסמסטרים  2צבירת 
 מרשימת קבוצות מקצועות בחירה –בכל סמסטר 
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