מעודכן ל1.11.2020-

לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר חורף תשפ"א
'מס
קורס

שם קורס

שם המרצה

מועד ההרצאה

מיקום הרצאה

שם המתרגל/ת

מועד התרגול

מיקום
התרגו
ל

96120

הנדסת איכות

פמ"ה איתן נוה

ג' 9.30-12.30

151

96210

יסודות בינה מלאכותית

ד"ר ארז כרפס

א' 13.30-16.30

216

א' 16.30-17.30

112

96255

מערכות מבוססות מארג

פרופ' דב דורי

ג 10:30-13:30

153

גב' אירנה גורפינקל
מר אלכס טואיסוב /
מר רונן ניר

ג' 8.30-9.30

151

96262

איחזור מידע

פמ"ה אורן קורלנד ה' 10.30-13.30

אולמן 600

96265

אלגוריתמים בלוגיקה

פמ"ה שטריכמן
עופר

ה' 12:30-14:30

אולמן 204

96275

גורמי אנוש באיסוף נתונים

פרופ"ח אקרמן
רקפת

96290
96310
96400
96411
96414
96415
96572
96573
96578

נושאים נבחרים בהנדסת נתונים
ומידע*
תהליכים אקראיים ושימושיהם ד"ר תמר מרגלית
ד"ר אטי דובא
נושאים נבחרים בסטטיסטיקה
/ד"ר נדיה בורדו
והסתברות :קורס מתקדם
/ד"ר ג'קי אשר
לדוקטורנטים
ד"ר תמיר חזן
למידה חישובית 1
ד"ר ג'קי אשר
סטטיסטיקה תעשייתית
ד"ר דוד עזריאל
נושאים ברגרסיה
פמ"ה רן
נושאים מתקדמים בתורת
סמורודינסקי
המשחקים
פרופ"ח רון לביא
תורת המכרזים
ד"ר עפרה עמיר

בחירה חברתית והחלטות
משותפות

ד"ר רשף מאיר

ה' 13.30-14.30

אולמן

הערות לתחום נתונים ומידע

קורס נתונים
אלגוריתמיקה ותורת המשחקים

א' 17.30-19.30

151

גב' תרצה לוטרמן /
מר רום גוטמן

א' 19.30-20.30

/151א
ודיטורי
ום

ד' 8.30-10.30

214

מר יותם אמיתי

ב' 8.30-9.30

152

ה' 10.30-12.30

אולמן

ד"ר תמר מרגלית

ה' 12.30-13.30

אולמן

בחירה נוספים
בחירה נוספים

יקבע בהמשך
ה' 14.30-17.30
ג' 12.30-15.30
ג 9.30-11.30

153
152
215

ג' 15.30-17.30

152

ג' 11.30-13.30

424

ד' 8.30-10.30

215

ד"ר נדיה בורדו
ד"ר דוד עזריאל

ב' 16.30-17.30
ג' 11.30-12.30
ג 14.30-15.30

151
152
214

סטטיסטיקה
אלגוריתמיקה ותורת המשחקים

מר ג'וני ווגנר

ג' 13.30-14.30
ב'  / 8.30-9.30ב
14:30-15:30

424
אודיטו
ריום
153

אלגוריתמיקה ותורת המשחקים
אלגוריתמיקה ותורת המשחקים

96600

התנהגות ארגונית -הרצאה 20

96620

הנדסת גורמי אנוש

96692

נתוני עתק בחקר מדעי
ההתנהגות

96807
97122

יזמות חברתית
ניהול אמינות
מחקר רב תחומי במערכות
שירות
שיטות מתקדמות בניהול
פרויקטים
למידה עמוקה

97216

עיבוד שפה טבעית מתקדם

97317

תורת המשחקים השיתופיים

97135
97140
97200

97334
97400

שיטות אלגבריות לתכנות
בשלמים
מבוא להסקה סיבתית

97470

מודלים סמי-פרמטרים

97800
98311
98331

עקרונות השיווק
אופטימיזציה 1
תכנון לינארי וקומבינטורי

98343

סמינר באופטימיזציה

98409
98603
99601
99635

ד"ר אלסטר
אנדריי
פרופ"ח אקרמן
רקפת
פרופ' ענת רפאלי
וד"ר אלעד יום טוב

ב' 17.30-18.30

ב' 14.30-17.30

215

ד' 9.30-12.30

216

גב' טלי בונדר

152

ה' 527/2 12.30-13.30
16
/ה' 13.30-14.30

ד' 14.30-16.30

215

גב' זוהר גלעד

ד' 16.30-17.30

215

ד"ר משה דוידוב ג' 12.30-15.30
ד"ר חיים מיכלין ב' 16.30-19.30

112
153

ה' 8.30-11.30

151

ה' 11.30-12.30

151

ה' 16.30-19.30

424

ה' 15.30-16.30

424

ב' 14.30-16.30

216

גב' יעל שביט
גב' ילנה לשצ'נקו
מר אנטוניו
קסטלנוס
מר קלאודיו
שוורצפיטר

ג' 15.30-16.30
ב' 19.30-20.30

112
153

ב' 16.30-18.30

216

ב' 12.30-14.30

216

ב' 11.30-12.30

216

ה' 11.30-13.30

אודיטוריום

ה' 14.30-15.30

424

פרופ' שמואל און א' 17.30-19.30

153

א' 19.30-20.30

153

ד' 14.30-16.30

216

ד' 16.30-17.30

216

ד' 10.30-12.30

214

ה' 8.30-11.30
ה' 12.30-15.30
ה' 16.30-19.30

100
526
151

ה 14:30-16:30

527

ד"ר גלית יום טוב
ד"ר מיכל אילוז
מימוני
ד"ר תמיר חזן
פרופ"ח רועי
רייכרט
פרופ"ח איתי
אריאלי

ד"ר שליט אורי
פרופ"ח יאיר
גולדברג
נורית הוד
ד"ר שמרית שטרן
פרופ"ח אסף לוין
פרופ"ח שהם
סבאח

סמינר משתלמים 1
איסוף נתונים ומחקר במדעי
פמ"ה אלדד יחיעם ב' 11.30-13.30
ההתנהגות
סמינר מתקדם במחקר פסיכולגי פרופ' ענת רפאלי ג' 13.30-15.30
סמינר שטח במדעי ההתנהגות
בניהול
סמינר משחקים

527
527

מר גוטמן רום

קורס נתונים

למידת מכונה
קורס נתונים

אופטימיזציה
למידת מכונה
סטטיסטיקה

גב' קים פיניאס
מר אייל גור
גב' ילנה קליימן

ה' 15.30-16.30
ה' 15.30-16.30
ה' 19.30-20.30

151
526
151

אופטימיזציה
אופטימיזציה
אופטימיזציה

ב' 13.30-14.30

526

98763

ניהול בינתרבותי

פרופ' מיה ארז

ו' 09:00-12:30
בין ה – 23/11
04/12

214

