14/03/2019

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר אביב תשע"ט
כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מתאריך  17/03/2019עד 30/06/2019

הנדסת תעשייה
מס' קורס
098409
097140
097120

שם קורס
סמינר כמותי
סמינר משתלמים 1
שיטות מתקדמות בניהול פרויקטים
נושאים נבחרים בהנדסת תעשייה *

שם המרצה

מועד ההרצאה

בוגומולוב מרינה
פרופ' אברהם שטוב
ד"ר ארז כרפס

ד' 11:30-13:30
א' 14:30-15:30
א' 16.30-19.30
ב' 14.30-16.30

בלומפילד 527
בלומפילד 527
קופר 215

בלומפילד 151

מר קלאודיו שוורצפיטר
מר אלכס טואיסוב

ה' 16.30-17.30
ב' 16.30-17.30

פרופ"מ שהם סבאח
ד"ר שלומי לויפר

ב' 9.30-12.30
ג' 13.30-15.30

קופר 215
בלומפילד 527

מר אייל גור
אדס דניאל

ג' 9.30-10.30
ג' 15.30-16.30

ד' 14.30-17.30
ד' 9.30-11.30

בלומפילד 424
בלומפילד 527

שגב שלומוב
גב' שלי אשתר

ה' 9.30-10.30
ד' 11.30-12.30

ה' 12.30-13.30
ה' 14.30-16.30

אולמן 304
אולמן 304

גב' נעה ניסנבוים

ה' 11.30-12.30

096327
097121

מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים
נושאים מתקדמים בהנדסת
תעשייה **
תהליכים סטוכסטיים
הצגת מידע חזותי וקוגניציה

פרופ' לאוניד מיטניק
פרופ"ח אבי פרוש

096324

הנדסת מערכות שרות

ד"ר גלית יום-טוב

098413
096625

מיקום הרצאה שם המתרגל/ת

מועד התרגול

מיקום
התרגול

קופר 121

בלומפילד
151
קופר 112
בלומפילד
527

בלומפילד 153

בלומפילד
424
אולמן 304

* נו שא ה ק ורס  :ר ו בו ט ים ק וג נ י טי ב יי ם .
** נו שא ה ק ו רס  :טכנולוגיות ונתונים .

ענבל שחר

14/03/2019

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר אביב תשע"ט
כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מתאריך  17/03/2019עד 30/06/2019

מערכות מידע
מס' קורס
098409
097209

שם קורס

סמינר כמותי
סמינר משתלמים 1
למידה חישובית

שם המרצה

בלומפילד 527
בלומפילד 527
קופר 112
קופר 112
בלומפילד 424
בלומפילד 153

א' 14.30-15.30

קופר 214

מר שמעון ביטון
מר יפתח זיסר

א' 17:30-18:30
א' 11.30-12.30

קופר 216
בלומפילד 153

פרופ' אביגדור גל
ד"ר תמיר חזן
ד"ר ארז כרפס

ב' 12.30-14.30
ב' 12.30-14.30
ב' 14.30-16.30

בלומפילד 153
בלומפילד 424
בלומפילד 151

מר איתי גת
מר אלכס טואיסוב

ב' 14.30-15.30
ב' 16.30-17.30

קופר 112
בלומפילד 151

פרופ"מ יובל עמק

ב' 15.30-18.30

קופר 112

פרופ"מ יובל עמק
ד"ר רשף מאיר
ד"ר פיאנה רייבר

ב' 8.30-11.30
ג' 11.30-13.30
ג' 8.30-10.30

בלומפילד 153
בלומפילד 153
בלומפילד 152

מר יובל גיל
גב' נגה צור
מר מורן קורן
מר אילון שטרית

ג' 16.30-17.30
ה' 11.30-12.30
ד' 9.30-10.30
ג' 10.30-11.30

קופר 216
קופר 214

קופר 214
בלומפילד 152

ד"ר עפרה עמיר

ד' 14.30-17.30

בלומפילד 153

מר אלכס טואיסוב

ד 17.30-18.30

קופר 215

ה' 8.30-11.30

בלומפילד 100

גב' שגית אפרת
מר אולג זנדל

ה' 10.30-12.30

בלומפילד 153

גב' בר עיני

ב' 12:30-13:30
ד' 11:30-12:30
ב' 15:30-16:30
ה' 12.30-13.30

קופר 112
קופר 216
קופר 214
קופר 216

פרו"מ רועי רייכרט

097211
096290

פרוטוקולי רשת עמידים בתקלות
נושאים נבחרים בהנדסת נתונים
ומידע **
ניהול מידע מבוזר
שיטות פרטובציה בלמידה ממוכנת
נושאים נבחרים בהנדסת
תעשייה ***
מערכות מידע מבוזרות

097280
096226
096261

אלגוריתמים בתרחישי אי ודאות
חישוב תורת המשחקים
נושאים נבחרים במערכות
מידע ****
נושאים מתקדמים במערכות
מידע * *** *
מודלים למסחר אלקטרוני

ד"ר רשף מאיר

097260

נושאים נבחרים בטכנולוגיות מידע *

ד"ר אורי שליט

096224
097225
097120
096250

096260
096211

* נו ש א ה קו ר ס :למידת מכונה ברפואה.

מועד ההרצאה

מיקום הרצאה

שם המתרגל/ת

פרופ"ח שי קוטין
פרו"מ רועי רייכרט

ד' 11:30-13:30
א' 14.30-15.30
א' 13.30-14.30
ג' 13.30-15.30
א' 14:30-17:30
א' 9.30-11.30

גב' רותם דרור

מועד התרגול

מיקום התרגול
-

-

ענבל שחר

14/03/2019

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר אביב תשע"ט
כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מתאריך  17/03/2019עד 30/06/2019

* * נו ש א ה קו ר ס  :עיבוד שפה טבעית מתקדם.
* * * נו ש א ה ק ו ר ס  :רו בו ט י ם ק ו ג ני טי ב י י ם .
* * * * נו ש א ה ק ו ר ס :נושאים מתקדמים באחזור מידע.
* * * * * נו ש א ה קו ר ס  :מערכות נבונות אינטראקטיביות

חקר ביצועים
מס' קורס
098409
097334
096572
096327
097328
097328
096570
098413
096324

שם קורס

סמינר כמותי
סמינר משחקים
סמינר משתלמים 1
שיטות אלגבריות לתכנות בשלמים
נושאים מתקדמים בתורת המשחקים
מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים
נושאים נבחרים בחקר ביצועים
)הרצאה * (20
נושאים נבחרים בחקר ביצועים
)הרצאה ** (10
תורת המשחקים והתנהגות כלכלית
תהליכים סטוכסטיים
הנדסת מערכות שרות

שם המרצה

מועד ההרצאה מיקום הרצאה
ד' 11:30-13:30
ב' 10:30-12:30
א' 14.30-15.30
א' 15.30-17.30
ב' 15.30-17.30

בלומפילד 527
בלומפילד 527
בלומפילד 527
בלומפילד 527
קופר 216

שם המתרגל/ת

פרופ' שמואל און
-

מועד התרגול

א' 17.30-18.30
-

מיקום התרגול

קופר 214
-

בוגומולוב מרינה
פרופ' שמואל און
פרופ"ח רן
סמורודינסקי
פרופ"מ שהם סבאח
ד"ר דן גרבר

ב' 9.30-12.30
ב' 9.30-12.30

קופר 215

בלומפילד 152

מר אייל גור
-

ג' 9.30-10.30
-

ד"ר שמרית שטרן

ג' 15.30-18.30

קופר 112

מר אייל גור

ג' 18.30-19.30

בלומפילד 424

פרופ"מ יעקב בביצ'נקו
פרופ' לאוניד מיטניק
ד"ר גלית יום-טוב

ג' 9.30-12.30
ד' 14.30-17.30
ה' 12.30-13.30
ה' 14.30-16.30

אולמן 707
בלומפילד 424
אולמן 304
אולמן 304

מר אורן דין
שגב שלומוב
גב' נעה ניסנבוים

ה' 10.30-11.30
ה' 9.30-10.30
ה' 11.30-12.30

קופר 214
בלומפילד 152
אולמן 304

-

* נ ו ש א ה ק ו ר ס  :שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה.
* * נו ש א ה קו ר ס :אופטימיזציה בתנאי אי ודאות.

ענבל שחר

14/03/2019

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר אביב תשע"ט
כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מתאריך  17/03/2019עד 30/06/2019

סטטיסטיקה
מס' קורס
098409
098414
097328
096425
097328
096450
096401
098413
097414
096475

שם קורס

סמינר כמותי
סמינר משתלמים 1
תיאוריה סטטיסטית

נושאים נבחרים בחקר ביצועים
)הרצאה * (10
סדרת עתיות וחיזוי
נושאים נבחרים בחקר ביצועים
)הרצאה ** (20
השוואות מרובות
נושאים נבחרים
בסטטיסטיקה ***
תהליכים סטוכסטיים
תיאוריה סטטיסטית לניתוח
נתונים ****
תכנון ניסויים וניתוחם

שם המרצה
בוגומולוב מרינה
ד"ר דוד עזריאל
ד"ר דן גרבר

מועד ההרצאה
ד' 11:30-13:30
א' 14:30-15:30
א' 9.30-11.30
א' 14.30-15.30
ב' 9.30-12.30

מיקום הרצאה
בלומפילד 527
בלומפילד 527
בלומפילד 152
בלומפילד 151
בלומפילד 152

שם המתרגל/ת
-

מועד התרגול
-

מיקום התרגול
-

ד"ר יאיר גולדברג
ד"ר שמרית שטרן

ג' 10.30-12.30
ג' 15.30-18.30

אולמן 708
קופר 112

גב' יעל טרוויס-לומר
מר אייל גור

ג' 12.30-13.30
ג' 18.30-19.30

אולמן 708
בלומפילד 424

ד"ר מרינה בוגומולוב
ד"ר דוד עזריאל

ג' 9.30-11.30
ג' 9.30-11.30
ג' 13.30-14.30
ד' 14.30-17.30
ד' 14.30-17.30

קופר 214
בלומפילד 9
בלומפילד 152
בלומפילד 424
אמדו 234

ד"ר מרינה בוגומולוב
-

ג' 11.30-12.30
-

קופר 214
-

שגב שלומוב

ה' 9.30-10.30
ד' 17.30-18.30

בלומפילד 152
אמדו 234

ד"ר ג'קי אשר

ד' 9.30-11.30

בלומפילד 152

ד"ר ג'קי אשר

ד' 11.30-12.30

בלומפילד 152

פרופ' לאוניד מיטניק
ד"ר יאיר גולדברג

* נ ו ש א ה ק ו ר ס  :שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה.
* * נו ש א ה קו ר ס :אופטימיזציה בתנאי אי ודאות.
* * * נו ש א ה ק ו ר ס :רגרסיה.
* * * * נו ש א ה קו ר ס :הסקה סטטיסטית.

ענבל שחר

14/03/2019

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר אביב תשע"ט
כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מתאריך  17/03/2019עד 30/06/2019

נתונים ומידע
מס' קורס
098409
097209

שם קורס

סמינר כמותי
סמינר משתלמים 1
למידה חישובית

שם המרצה
פרו"מ רועי רייכרט

ד' 11:30-13:30
א' 14:30-15:30
א' 13.30-14.30
ג' 13.30-15.30
א' 14:30-17:30
א' 9.30-11.30

בלומפילד 527
בלומפילד 527
קופר 112
קופר 112
בלומפילד 424
בלומפילד 153

097211
096290

פרוטוקולי רשת עמידים בתקלות
נושאים נבחרים בהנדסת נתונים
ומידע * *
תיאוריה סטטיסטית

ד"ר דוד עזריאל

096224
097225
096572
096250

ניהול מידע מבוזר
שיטות פרטובציה בלמידה ממוכנת
נושאים מתקדמים בתורת המשחקים
מערכות מידע מבוזרות

פרופ' אביגדור גל
ד"ר תמיר חזן
פרופ"ח רן סמורודינסקי
פרופ"מ יובל עמק

097280
096327
096450
096401

אלגוריתמים בתרחישי אי ודאות
מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים
השוואות מרובות
נושאים נבחרים בסטטיסטיקה * * *

פרופ"מ יובל עמק
פרופ"מ שהם סבאח
ד"ר מרינה בוגומולוב
ד"ר דוד עזריאל

098413

תהליכים סטוכסטיים

פרופ' לאוניד מיטניק

ב' 8.30-11.30
ב' 9.30-12.30
ג' 9.30-11.30
ג' 9.30-12.30
ג' 13.30-14.30
ד' 14.30-17.30

בלומפילד 424

096625
096324

הצגת מידע חזותי וקוגניציה
הנדסת מערכות שרות

פרופ"ח אבי פרוש
ד"ר גלית יום-טוב

096211

מודלים למסחר אלקטרוני

ד"ר רשף מאיר

ד' 9.30-11.30
ה' 12.30-13.30
ה' 14.30-16.30
ה' 8.30-11.30

בלומפילד 527
אולמן 304
אולמן 304
בלומפילד 100

097260

נושאים נבחרים בטכנולוגיות מידע *

ד"ר אורי שליט

ה' 10.30-12.30

בלומפילד 153

098414

* נו ש א ה קו ר ס :למידת מכונה ברפואה.
* * נו ש א ה קו ר ס  :שילוב נתונים בסביבת אי ודאות.
* * * נו ש א ה ק ו ר ס :רגרסיה.

פרופ"ח שי קוטין
פרו"מ רועי רייכרט

מועד ההרצאה

מיקום הרצאה

א' 9.30-12.30
א' 14.30-15.30
ב' 12.30-14.30
ב' 12.30-14.30
ב' 15.30-17.30
ב' 15.30-18.30

בלומפילד 152
בלומפילד 151

בלומפילד 153

בלומפילד 424

קופר 216
קופר 112

בלומפילד 153
קופר 215
קופר 214

בלומפילד 9
בלומפילד 152

שם המתרגל/ת
גב' רותם דרור

מר שמעון ביטון
מר יפתח זיסר
-

מועד התרגול

א' 14.30-15.30

א' 17:30-18:30
א' 11.30-12.30

מיקום התרגול
קופר 214

קופר 216
בלומפילד 153
-

-

מר איתי גת
מר יובל גיל
גב' נגה צור
מר אייל גור
ד"ר מרינה בוגומולוב
-

ב' 14.30-15.30
ג' 16.30-17.30
ה' 11.30-12.30
ג' 9.30-10.30
ג' 11.30-12.30
-

שגב שלומוב

ה' 9.30-10.30

בלומפילד 152

גב' שלי אשתר
גב' נעה ניסנבוים

ד' 11.30-12.30
ה' 11.30-12.30

בלומפילד 424
אולמן 304

גב' שגית אפרת
מר אולג זנדל

ב' 15.30-16.30
ב' 12.30-13.30
ד' 11.30-12.30
ה' 12.30-13.30

קופר 214
קופר 112
קופר 216
בלומפילד 424

גב' בר עיני

קופר 112
קופר 216
קופר 214
קופר 214

-

ענבל שחר

14/03/2019

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר אביב תשע"ט
כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מתאריך  17/03/2019עד 30/06/2019

כלכלה
מס' קורס
098409
096530
096555
096582
096572
096582
096589
096502
096570

שם קורס

סמינר משחקים
סמינר משתלמים 1
תיאוריה מיקרו כלכלית 2
כלכלת הסקטור הציבורי
נושאים מתקדמים בכלכלה )הרצאה
* (20
נושאים מתקדמים בתורת המשחקים
נושאים מתקדמים בכלכלה)הרצאה
** (10
אקונומטריקה מתקדמת
מימון חברות
תורת המשחקים והתנהגות כלכלית

שם המרצה

מועד ההרצאה

מיקום הרצאה שם המתרגל/ת

פרופ"מ איתי אריאלי
ד"ר שרון רגב-טייטלר

ב' 11:30-13:30
א' 14:30-15:30
ה' 12:30-15:30
ד' 14:30-16:30

בלומפילד 527
בלומפילד 527
קופר 112
קופר 214

הרב ד"ר אלעד דוקוב

א' 15.30-18.30

בלומפילד 152

מר מורן קורן
ד"ר שרון רגב-
טייטלר
-

מועד התרגול

ה' 15:30-16:30
ד' 16:30-17:30
-

מיקום התרגול

קופר 112
קופר 214
-

פרופ"ח רן סמורודינסקי
ד"ר גל זהבי

ב' 15.30-17.30
ד' 16:30-19:30

קופר 214
קופר 112

ד"ר גל זהבי

ד' 19:30-20:30

קופר 215

ד"ר אבישי עייש
ד"ר שרון גרעין-טל
פרופ"מ יעקב בביצ'נקו

ה' 16:30-19:30
ד' 9.30-11.30
ג' 9.30-12.30

קופר 112
בלומפילד 151
אולמן 707

ד"ר אבישי עייש
מר דניאל אסולין
מר אורן דין

ה 19:30-20:30
ד' 17:30-18:30
ה' 10.30-11.30

קופר 112
בלומפילד 151
קופר 214

* נו שא הקורס :בין כלכלה ליהדות.
** נושא הקור ס :הנדסה פיננסית.
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מדעי ההתנהגות והניהול
סמינר שטח במדעי ההתנהגות בניהול ד"ר ליאת לבונטין
ד"ר כנרת תאודורסקו
כלכלה ולמידה
פרופ"ח רקפת אקרמן
הנדסת גורמי אנוש

מועד ההרצאה
ג' 11.30-13.30
א' 12.30-14.30
א' 14.30-17.30

מיקום הרצאה

מס' קורס

098662
096820
096817
099621
098694
096202

ייעוץ ואבחון ארגוני *
מערכת ניהול קשרי לקוחות
ניהול חדשנות
סמינר בדינמיקה קבוצתית
מטה קוגניציה
מבוא לניתוח נתונים

ד"ר יעל קריל
ד"ר משה דוידוב
ד"ר איריס ארבל
ד"ר עדו פלג
פרופ"ח רקפת אקרמן
ד"ר עפרה עמיר

ב' 10.30-14.30
ב' 12.30-15.30
ב' 14.30-16.30
ב' 8.30-10.30
ג' 9.30-11.30
ג' 12.30-15.30

בלומפילד 424
קופר 214
בלומפילד 424
קופר 214
בלומפילד 526
אולם קולנוע

096808
096617

נושאים נבחרים בניהול **
חשיבה וקבלת החלטות

פרופ' שלומי שבת
פרופ' אלדד יחיעם

ד' 10.30-12.30
ד' 14:30-16:30

בלומפילד 153
בלומפילד 424

096815
098460

יזמות וקניין רוחני
יישומי ניתוח רב משתני ***

ד"ר יונתן לרנר
ד"ר ג'קי אשר
ד"ר אטי דובא

ד' 14:30-17:30
ה' 9.30-12.30

בלומפילד 527
בלומפילד 424

099635
096690
096620

שם קורס

שם המרצה

בלומפילד 527
קופר 216
קופר 216

שם המתרגל/ת

מר דורון כהן
גב' תרצה לוטרמן
גב' טלי בונדר
גב' מוניקה ווסטפל
גב' תרצה לוטרמן
מר רפאל שללה
גב' שרון הירש
גב' אלשיבע רוטמן
ארגמן
מר יקיר רוזנפלד

מועד התרגול

מיקום התרגול

א 14.30-15.30
א' 10.30-11.30
ד' 9.30-10.30
ב' 15.30-16.30
ג' 15.30-16.30
ג' 15.30-16.30
ג' 16.30-17.30
ד' 8.30-9.30
ד' 9.30-10.30
ד' 16.30-17.30

קופר 215
קופר 214
קופר 216
בלומפילד 527
בלומפילד 526
קופר 102
קופר 102
קופר 102
קופר 102
קופר 215

ב' 16.30-18.30

קופר 102

* הקור ס י ינת ן במתכו נת של פעם בשבועיים  4 -שעות )במקום שעתיי ם(.
** הקור ס יועבר באנגל ית .נושא הקורסFrontiers in Services Marketing :
*** מתכונת הקור ס  4 -מפגשים ראשו נים יינתנ ו ע"י המרצ ה ג'קי אשר והמתרגל יקי ר ר וזנפלד  -הרצאה ביו ם ה '  , 9.30 - 12 .30תרגול ב ' 16 .30 -
 9 . 18.30מפגשי ם נוספ ים יינת נו ע" י המרצ ה א טי דובא  -ביו ם חמיש י 9.30-13.30
ענבל שחר

14/03/2019

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר אביב תשע"ט
מתאריך  17/03/2019עד 30/06/2019

כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

ענבל שחר

