
 (ט")תשע
 

  חוגית במדעי המחשב ובחוג נוסף מפקולטה אחרת-תכנית לימודים דו
 

 שנה א'
 

 .מטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעותבלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות ל
 

 א' סמסטר

 חובה

 מס' הקורס שם הקורס היקף בש"ס דרישות קדם

 ש ת מש'
 0366.1119 ב'1לינארית  אלגברה 3 2  ---

 0366.1121 ב'1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4 2  ---

אלגברה לינארית או במקביל,  ב'1חדו"א 
 או במקביל ב'1

 0368.1118 מתמטיקה בדידה 4 2 

 סה"כ 17  

 סמסטר ב'

 חובה

 מס' הקורס שם הקורס היקף בש"ס דרישות קדם

 ש ת מש'
 0366.1120 ב'2לינארית  אלגברה 3 1  ב'1אלגברה לינארית 

 0366.1122 ב'2 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4 2  ב'1חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 

 0368.1105 מבוא מורחב למדעי המחשב   4 2  או במקביל מתמטיקה בדידה

 סה"כ 16  

  
  
  

http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661119
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661119
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661121
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661121
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661121
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661119
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661119
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661119
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03681118
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03681118
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661119
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661120
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661120
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661121
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661122
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661122
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03681118
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03681105
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03681105


 (ט")תשע
 שנה ב'

 

 א' סמסטר

 חובה

 מס' הקורס שם הקורס היקף בש"ס דרישות קדם

 ש ת מש'
 0368.2002 הסתברות וסטטיסטיקה 3 1  ב'2 דו"אח

 0368.2157 1תוכנה  3 1   מבוא מורחב למדעי המחשב

מבוא , מבוא מורחב למדעי המחשב
הסתברות  או במקביל להסתברות

 במקביל 1תוכנה במקביל,  וסטטיסטיקה

 0368.2158 מבני נתונים 3 1 

 סה"כ 12  

 סמסטר ב'

 חובה

 מס' הקורס שם הקורס היקף בש"ס דרישות קדם

 ש ת מש'
 0368.2159 מבנה מחשבים 3 1  או במקביל 1תוכנה 

 0368.2160 אלגוריתמים 3 1  מבני נתונים

 0368.2161 1 פרויקט תוכנה 2   מבני נתונים, 1תוכנה 

 0368.2200 מודלים חישוביים 3 1   מבוא מורחב למדעי המחשב

 סה"כ 14  

 

 
 

  

                                                      
 .רשות - תרגיל"ס ש 2+    1

http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03661122
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682013
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682013
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03681105
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682157
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682157
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03681105
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03662010
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03662010
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03662010
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682013
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682013
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682013
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682157
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682158
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682158
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682157
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682159
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682159
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682158
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682160
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682160
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682157
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682158
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682158
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682161
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682161
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03681105
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682200
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682200


 (ט")תשע
 שנה ג'

 

 א' + ב' סמסטר

 חובה

 מס' הקורס שם הקורס ף בש"סהיק דרישות קדם

 ש ת מש'
פרויקט , מבנה מחשבים, מבני נתונים

 תוכנה
 0368.2162 להמערכות הפע 3 1 

 0368.35xx 1 + מעבדה סדנה במדעי המחשב 2 3  

 סה"כ 9  

 בחירה

 מס' הקורס שם הקורס היקף בש"ס דרישות קדם

 xxxx.0368 3 2 במדעי המחשב קורסים 12  

 
 
יסודות חוגית מדעי המחשב עם הפקולטה לניהול, אינם רשאים ללמוד את הקורס  "-תלמידים בתכנית דו ערה:ה

 הניתן במסגרת קורסי הבחירה של ביה"ס למדעי המחשב. ,(0368.3455" )מערכות מידע
  

 

                                                      
 הקורס ינתן באנגלית  1

 "ס.ש 3 בני קורסים 4  לבחור יש: המחשב במדעיחוגית -החד בתכנית בחירה קורסי ראה   2
 הקורס את גם ילמד, זה בקורס יבחר אשר לניהול החוג(. )תלמיד 0365.2302' )1 ביצועים חקר( '0365.2302ניתן גם לבחור את הקורס המתמטי ) 
 בחוג לניהול(. 'ביצועים לחקר'מבוא '. שני קורסים אלה יקנו לו פטור מהקורס 2 ביצועים חקר'

 .המחשב למדעי לוגיקה או סיבוכיות, קומפילציה: באיםה מהקורסים אחד"י ע תעשה הבחירה שעות מכסת השלמת"ס. ש 2 בן סמינר לבחור ניתן  3

http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682158
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682159
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682159
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682161
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682161
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682161
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682162
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682162
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03683500
https://exact-sciences.tau.ac.il/sites/exactsci.tau.ac.il/files/media_server/Exact_Science/yedion/2018-19/computer_courses.pdf
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03683455
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03683455
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03683455
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03683455
https://exact-sciences.tau.ac.il/sites/exactsci.tau.ac.il/files/media_server/Exact_Science/yedion/2018-19/computer_courses.pdf
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03652302
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03653531
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=12213201
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03683133
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03683133
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03683168
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03683168
http://yedion.tau.ac.il/yed/yednew.dll?MfcISAPICommand=but&year=2018&course_num=03682170

