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

  בבתשפ"תשפ"  שנתישנתי--וניתוח מידע במסגרת המסלול התלתוניתוח מידע במסגרת המסלול התלת  מגמה ללמידהמגמה ללמידהבב  מערכת מומלצתמערכת מומלצת
    

 

    למזכירות. להודיעה כזה, נא במקר קטלוג.שב זההוא קובע המידע הסתירה בין התרשים לקטלוג,  ונמצאהבמידה 
 מקבוצת מקצועות. בחירהנק' בכל סמסטר.  1. 2-ו 1נק' חינוך גופני בסמסטרים  2צבירת  

                  

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 
 מקצוע מדעי

 פירוט בקטלוג)(
 

094412 4.0 
  הסתברות מ

 
 

 502.    3סמסטר   

 15.5/13.5   4סמסטר   

 

236343 3.0 
תורת 

 החישוביות
 

  12   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 

 אינפיניטסימלי 
  מ1
 

  מקראמקרא
 )בלפני מקצוע  א ם (יש לקחת מקצועקדמקצוע   

  
 יש לקחת מקצוע א לפני או בו זמנית עם מקצוע ב – צמודמקצוע   

 

 א

 ב

 ב

 א

 3.0/5.0 
 מקצוע מדעי 

 פירוט בקטלוג)(
 

104166 5.5 
 מ'אלגברה א
 

234247 3.0 
 1אלגוריתמים 

 

236501 3.0 
מבוא לבינה 

 מלאכותית
 

236201 3.0 
יצוג ועיבוד מבוא לי

 מידע
 

234141 3.0 
קומבינטוריקה 
 למדעי המחשב

 

104135 2.5 
  'ת מד"ר

 

 

104174 3.5 
' במ ברהאלג

 2.5 104134 או
 ח אלג' מודרנית

 
 

   ליבהמקצועות       
236777 3.0 

למידה עמוקה 
 ושימושיה

 
 

236781 3.0 
למידה עמוקה 

ים על מאיצ
 חישוביים

 
 

236756 3.0 
מבוא למערכות 

 לומדות
 

 

236363 3.0 
 נתונים ימסד

 
 

236860 3.0 
עיבוד תמונות 

 דיגיטלי
 

 

236330 3.0 
מבוא 

 לאופטימיזציה
 

 

נק) מרשימת  9קורסים ( 3לפחות 
 מקצועות הליבה להלן

      
    

 יב להשתתף בפרויקטסטודנט חיכל 
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

 
 

    19     2סמסטר   

  14/21    5סמסטר   

 יוכלו גם הם שנתי ובמסלול להנדסת תוכנה-במסלול הכללי הארבע סטודנטים
, בתנאי שיעמדו שיצורף לתעודת הגמר ולגיליון הציונים לקבל את אישור המגמה

בדרישות ובמכסת הנקודות להשלמת התואר במסלול הרגיל אליו הם רשומים, 
למגמה ללמידה וניתוח  יות (חובה וליבה)ובנוסף ישלימו את הדרישות הייחוד

 מידע, כמפורט בקטלוג.
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