יום שני

יום ראשון

08:30 - 09:30

09:30 - 10:30

46237

46195

מעגלים משולבים-
מבוא לוי.ל.ס.י

מערכות לומדות

פרופ' א .מעיין

10:30 - 11:30

46237

12:30 - 13:30

תכנות ותכן מונחה
עצמים

מר י .משה

פרופ' נ .מרחב

09.30-11.30

פרופ' ג .ברטל

מעגלים משולבים-
מבוא לוי.ל.ס.י

תרגיל
11.30-12.30

10.30-12.30

46773

46265

התקני מל"מ
אלקטרו אופטיים
לגילוי

ארכיטקטורות
מתקדמות
ומעגלים בשילוב

פרופ .י.
נמירובסקי

פרופ .ש.
קווטינסקי

12.30-14.30

08.30-10.30

46267
מבנה מחשבים

תרגיל

תרגיל

08.30-10.30

9:30-10:30

46853

46903

46012

46193

ארכיטקטורות
מתקדמות

מעגלים משולבים
בתדר רדיו

מבוא לרכיבים
וחומרים אורגניים

עיבוד וניתוח מידע

פרופ .א .ויזר

פרופ' ע.כהן

49064

פרופ .נ .טסלר

פרופ' ר .מאיר

10.30-12.30

10.30-12.30

שיטות ורציאניות
בעיבוד תמונה

10.30-12.30

10.30-12.30

פרופ' ג .גלבוע

46012

46853

46903

ארכיטקטורות
מתקדמות

מעגלים משולבים
בתדר רדיו

תרגיל

תרגיל

12.30-13.30

12.30-13.30

מבוא לרכיבים
וחומרים אורגניים

תרגיל

12:30-14:30

46733

46265

תורת האינפורמציה

ארכיטקטורות
מתקדמות ומעגלים
בשילוב

עיבוד וניתוח תמונה

תרגיל

תרגיל

תרגיל

אנטנות וקרינה

נושאים מתקדמים
בראיה ,מבנה
תמונות וראיה
ממוחשבת

פרופ' א.אפשטיין

צילום חישובי

12.30-13.30

46271

46268

תכנות ותכן מובנה
עצמים

הנדסת מעבדי מחשב

תרגיל

תרגיל

14:30-15:30 14:30-15:30

49043

46268

דחיסת מקור ללא
עיוות

הנדסת מעבדי
מחשב

פרופ.נ .מרחב

פרופ .י .עציון

46225

עקרונות פיזיקליים
של התקני מל"מ

נושאים מתקדמים
במערכות למידה
ובקרה 1

פרופ .ע .ילון

13:30-15:30

46237

46195

מעגלים משולבים-
מבוא לוי.ל.ס.י

מערכות לומדות

עקרונות פיזיקליים של
התקני מל"מ

סדנת רשות

תרגיל

תרגיל

12:30-14:30

46256

פרופ' א .אייל

10.30-12.30

46193
עיבוד וניתוח מידע

תרגיל

תרגיל

תרגיל

12:30-14:30

13.30-14.30

אנטנות וקרינה

תרגיל

13:30-15:30

46206

49062

מבוא לתקשורת
ספרתית

דימות ושיחזור
תלת מימדי

פרופ .י.
שטיינברג

פרופ' י.שכנר

46209

46266

48876

49050

נושאים מתקדמים
בתכנון מחשבים 3

נושאים מתקדמים
בננו אלקטרוניקה

הנושא :ספירה
הסתברותית ברשתות

הנושא:התקנים
קוונטים מבוססים
על מצבי צבירה
חדשים

פרופ'
א.רוטנשטרייך

פרופ' א .חייט

15:30-16:30 15:30-16:30

ד"ר ג .בן דוד

46733

46200

46209

46272

תורת
האינפורמציה

עבוד וניתוח
תמונות

מבנה מערכות
הפעלה

מערכות מבוזרות -
עקרונות

פרופ .ש .שמאי
(שיץ)

פרופ י .כהן

פרופ' מ.
זילברשטיין

פרופ .ע .קידר

16.30-18.30

16.30-18.30

16.30-18.30

16.30-18.30

17:30 - 18:30

מערכות אלקטרו-
אופטיות

46271

15.30-17.30

תרגיל

08.30-10.30

מכניקה קוונטית

09:30 - 10:30

תכן בעזרת מחשב של
וי.אל אס .אי

פרופ' ש .מנור

תרגיל

9:30-11:30

מבוא
למערכות
הספק ורשת
חכמה

46326

פרופ .א .בוקס

10:30 - 11:30

מבוא לאותות
ומערכות ביולוגים

9:30-11:30

פרופ' ד .סודרי

46241

פרופ .י .לברון

מכניקה קוונטית

09.30-12.30

10:30-12:30

תרגיל
11:30-12:30

11:30 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:30
מבנה מערכות
הפעלה

שיטות הידור
(קומפילציה)

תרגיל

דר' א.זקס

12:30-14:30

46205

13.30-15.30

13.30-15.30

12:30-14:30

46332
48930

נושאים מתקדמים
מבוא לתורת
הקידוד בתקשורת באלקטרואופטיקה

46200

פרופ .ע.טל

עיבוד וניתוח תמונה

תכנות ותכן מובנה
עצמים

46042

48886

108324

סמינר במערכות
מחשב

יסודות האנליזה
המודרנית לחשמל

מערכות ראיה ושמיעה

תרגיל

46209
14:30 - 15:30

מבנה מערכות
הפעלה

14.30-15.30
46249

עבוד ספרתי של
אותות

46880

46241

הנושא יועבר בהמשך

תרגיל
11.30-12.30

46271

תרגיל

נושאים בתיאוריה
של רשתות עמוקות

פרופ' ד.סודרי

46745

14.30-16.30

פרופ' י.יעיש

08.30-10.30

46242

14:30-15:30

14.30-16.30

פיסיקה סטטיסטית
להנדסת חשמל

תרגיל

פיסיקה סטטיסטית
להנדסת חשמל

תכנות ותכן מונחה
עצמים

פרופ' ע .לוין

ד"ר א .זהבי

10.30-11.30

46332

מבוא לעיבוד
אותות אקראיים

08.30-09.30

46209
08:30 - 09:30

מבנה מערכות
הפעלה

09.30-11.30

מערכות ראייה
ושמיעה

46201

תכן בעזרת מחשב
של וי.אל אס .אי

תרגיל

נושאים מתקדמים
במערכות למידה
ובקרה 2

48888

12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30

48715

14:30-15:30
46225

15.30-16.30

46256

46880

מבוא למערכות הספק
ורשת חכמה

46242

הנושא :סמינר
בבלוקצ' יין ומטבעות
קריפטוגרפיים

48921

46042

48716

נושאים מתקדמים
בתכנון מחשבים 3

11:30-13:30

46200

14:30 - 15:30

18:30 - 19:30

08.30-09.30

09.30-10.30

13:30-14:30 13:30-14:30

16:30 - 17:30

תרגיל

מערכות לומדות

13:30 - 14:30

15:30 - 16:30

46195

מבוא לאותות ומערכות
ביולוגים

ננופוטוניקה

09.30-11.30

11:30 - 12:30

46271

46201

פרופ' ש .מנור

49055

יום שלישי

מבוא לעיבוד
אותות אקראיים

יום רביעי
46326

יום חמישי

פרופ' י .שכנר

15.30-17.30

16.30-17.30

14.30-16.30

תרגיל

14.30-16.30

14.30-16.30

אלקטרודינמיקה
קוונטית ויישומייה
באינטרקציית אור -
חומר

פרופ .י .פינצ'וובר

פרופ' ע .קמינר

פרופ' י .עציון

14:30-16:30

14:30-16:30

תרגיל

15:30 - 16:30
14.30-16.30

14.30-16.30

15:30-16:30
46206
מבוא לתקשורת
ספרתית

48939

46266
שיטות הידור
(קומפלציה)

48961

תרגיל

נושאים מתקדמים
בעיבוד אותות 3

תרגיל

16.30-17.30

עיבוד אותות
מרחבי

16:30-17:30
46272
מערכות מבוזרות -
עקרונות

פרופ .מ.
זילברשטיין

תרגיל
17:30-18:30

16.30-18.30

46745

46249

עבוד ספרתי של אותות

מערכות אלקטרו-
אופטיות

פרופ .י .כהן

תרגיל
17.30-18.30

תרגיל
17.30-18.30

16.30-18.30

46205
מבוא לתורת הקידוד
בתקשורת

נושאים מתקדמים
במחשוב 1

תרגיל

מערכות הפעלה
נמוכות תקורה

16:30-17:30

46187
תכן מעגלים
אנלוגיים

מר ר .אלבחר

108324
יסודות האנליזה
המודרנית לחשמל

תרגיל
16.30-17.30

46332

46267

מערכות ראיה
ושמיעה

מבנה מחשבים

פרופ' מ.פורת

פרופ .י .בירק

48907
אופטיקה דיפוסיבית
וישומיה בדימות ביו-
רפואי

16:30 - 17:30

פרופ' א .רוזנטל

17:30 - 18:30
16.30-18.30

46733

46187

תורת האינפורמציה

תכן מעגלים אנלוגיים

תרגיל
18.30-19.30

תרגיל
18.30-19.30

16.30-18.30

16.30-18.30

16.30-18.30

48860
18:30 - 19:30
עיבוד תמונות

פרופ' מ .פורת

19:30 - 20:30

19:30 - 20:30
18.30-20.30

