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 מערכות מידעלתואר ראשון ב תכנית הלימודים

 

 .לפי השנים, המסלולים והמרציםהחובה להלן טבלה המתארת את התפלגות מקצועות 
 עליהם תינתן הודעה מתאימה. יודגש כי ייתכנו שינויים בתוכנית זו

 

 (2020)מחזור  שנה א'
 

קוד  שם המרצה  שם קורס
 הקורס

שעות  מתכונת 
 שבועיות

נקודות 
 זכות

רמת  –אנגלית 
 טרום בסיסי א'

  8 סמסטריאלי 698 

רמת  –אנגלית 
 טרום בסיסי ב'

  6 סמסטריאלי 699 

  בסיסיאנגלית רמת 
 

  6 סמסטריאלי 701

אנגלית רמת 
 מתקדמים א'

  4 סמסטריאלי 702 

אנגלית רמת 
 ב' מתקדמים

 2 4 סמסטריאלי 1027 גב' הלן כצנלסון

מבוא למדעי 
 המחשב

 5 4 סמסטר א' 6150 ד"ר אלי פקר

מבוא למדעי 
 תרגול -המחשב

ד"ר נועה 
 גרדוביץ

  2 סמסטר א' 6150

פרופ' אלכסנדר  מתמטיקה  בדידה
 בולשוי

 3.5 3 סמסטר א' 6151

 -מתמטיקה  בדידה
 תרגול

מר דורון 
 גרינשטיין

  1 סמסטר א' 6151

מבוא למערכות 
 מחשבמידע ויישומי 

 4 5 סמסטר א' 6153 ד"ר אבי יוסיפוף

דוקטורנט אורלי  חשבון אינפי
בארשבסקי 

 אברהמי 

 4.5 4 סמסטר ב' 6152

מר דורון  תרגול -חשבון אינפי
 גרינשטיין

  1 סמסטר ב' 6152

 5 4 סמסטר ב' 6157 ד"ר אלי פקר מבני נתונים

  2 סמסטר ב' 6157 טרם נקבע תרגול -מבני נתונים

איפיון ניתוח ועיצוב 
 מערכות מידע

 3.5 4 סמסטר ב' 6159 ד"ר ישראל רוזן

היסטוריה 
ופילוסופיה של 

 חישוב

דוקטורנט הילל 
 רוזנצוויג

 2 2 סמסטר ב' 6154

גב' אנה  הסתברות
 חלמסקי

 3.5 2 סמסטר קיץ 6156

  2 סמסטר קיץ 6156 טרם נקבע תרגול  -הסתברות

דוקטורנט אורלי  1אלגברה ליניארית 
בארשבסקי 

 אברהמי 

 3.5 4 סמסטר קיץ 6155

 3.5 3 סמסטר קיץ 6158 ד"ר שלום מנדל מסדי נתונים

  1 סמסטר קיץ 6158 ד"ר שלום מנדל תרגול -מסדי נתונים
 

 כולל אנגליתנ"ז  40סה"כ נקודות זכות שנה א'  
  



 (2019' )מחזור בשנה 
 
קוד  שם המרצה  שם קורס

 הקורס
שעות  מתכונת 

 שבועיות
נקודות 

 זכות

מערכות מידע 
 ניהוליות

 5 4 סמסטר א' 6161 ד"ר ישראל רוזן

מערכות מידע 
 תרגול -ניהוליות

ד"ר נועה 
 גרדוביץ

  2 סמסטר א' 6161

פרופ' אלכסנדר  סטטיסטיקה
 בולשוי

 3.5 3 סמסטר א' 6163

  1 סמסטר א' 6163 טרם נקבע תרגול -סטטיסטיקה

 5 4 סמסטר א' 6162 ד"ר אלי פקר אלגוריתמים

  2 סמסטר א' 6162 ד"ר אלי פקר תרגול -אלגוריתמים

דוקטורנט אורלי  2אלגברה ליניארית 
בארשבסקי 

 אברהמי 

 3.5 3 סמסטר א' 6160

 -2אלגברה ליניארית 
 תרגול

  1 סמסטר א' 6160 טרם נקבע

מבוא לתכנות מונחה 
 עצמים

 

 5 4 סמסטר ב' 6164 ד"ר אלי פקר

מבוא לתכנות מונחה 
 תרגול -עצמים

ד"ר נועה 
 גרדוביץ

  2 סמסטר ב' 6164

בינה עסקית: מחסני 
 נתונים

 4.5 4 סמסטר ב' 6166 ד"ר ישראל רוזן

בינה עסקית: מחסני 
 תרגול -נתונים

  1 סמסטר ב' 6166 טרם נקבע

 3.5 4 סמסטר ב' 6167 ד"ר אבי יוסיפוף מבוא לאופטימיזציה

 3.5 2 סמסטר ב' 6165 ד"ר ישראל רוזן יסודות הסייבר

 -יסודות הסייבר
 תרגול

  2 סמסטר ב' 6165 מר רועי זימון

תכנון וניהול מסדי 
 NOSQLנתונים 

ד"ר נועה 
 גרדוביץ

 4.5 5 סמסטר קיץ 6168

 3 3 סמסטר קיץ 8013 ד"ר יפית רפאל התנהגות ארגונית
 

 נ"ז 41' בסה"כ נקודות זכות שנה 
 

 המטלות הנדרשות לסיום התואר.חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל  •

התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה המצויינים בכל שנה כי יש לכך  •
השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין סעיף יז' בתקנון הלימודים ובנספח  

 תלמידים מצטיינים.


