
 גפ"תש א' ביולוגיה חישובית שנה ג' סמסטר 
 

 
 

 ב' ביולוגיה חישובית שנה ג' סמסטר 

 
 המערכת לא כוללת קורסים ביהדות וקורסים באנגלית )למי שצריך( •
בחלק מהקורסים קיימות קבוצות הרצאה/תרגול שונות. המערכת הנ"ל מציגה קבוצות מוצעות שמתאימות לביולוגיה  •

 חישובית )לא יוצרות חפיפה(, אך ייתכן וקיימות קבוצות אחרות המתאפשרות במערכת.
 קורסים מטעם מדעי החיים מוצגים בירוק וקורסים של מדעי המחשב באפור. •
 )למעט בינה מלאכותית(    המערכת לא מציגה קורסי בחירה •

 למי שדחה את הקורס משנה ב' –מודלים ביומתמטים  •

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

8:00-9:00  
 

 

להבין  80305-01  
מחלות ולפתח 
תרופות בעידן 

 המידע 
 הרצאה

9:00-10:00 
   

10:00-11:00 
 

מערכות מסדי : אופציה
 89-581-01נתונים 

 הרצאה

: למידת אופציה
 89511-03מכונה 

 תרגיל
 

להבין  02-80305: אופציה
תרופות מחלות ולפתח 

 11:00-12:00   בעידן המידע

12:00-13:00 
 

: אופציה
למידת 
מכונה 

89511-01 
 הרצאה

: אופציה
מערכות מסדי 

-89581נתונים 
 הרצאה02

 אופציה:
תכנות 

מתקדם 
89210-02 
 הרצאה 

 אופציה:
למידת 
מכונה 
89511-

 תרגיל 04

 אופציה:
למידת 
מכונה 
89511-

 תרגיל 08

תכנות  אופציה:
-89210מתקדם 

 גנומיקה חישובית תרגיל  06
תכנות  אופציה: 13:00-14:00 הרצאה  80-392-01

-89210מתקדם 
 תרגיל  09

14:00-15:00 
 

: בינה בחירה
מלאכותית 
89570-05 

 תרגיל

תכנות  אופציה:
-89210מתקדם 

 תרגיל   10

: אופציה
תכנות 

מתקדם 
89210-01 
 הרצאה 

 אופציה:
למידת 
מכונה 
89511-

 תרגיל 05

 אופציה:
תכנות 

מתקדם 
89210-03 
 תרגיל 

 אופציה:
למידת 
מכונה 
89511-

 תרגיל 07

  80392- 02אופציה
 תרגיל -גנומיקה חישובית 

15:00-16:00  
  89-581-07 מערכות מסדי נתונים

 אופציה:
תכנות 

מתקדם 
89210-04 
 תרגיל 

 03-80392 אופציה
 חישובית תרגיל גנטומיקה

: בינה בחירה 16:00-17:00
מלאכותית 
89570-01 
 הרצאה

 
מערכות מסדי 

  89-581-03 נתונים

 
מערכות מסדי 

 89-581-08 נתונים
: אופציה

למידת מכונה 
89511-02 
 הרצאה

למידת  אופציה:
 89511-06מכונה 

 תרגיל

 
להבין  03-80305: ופציהא

מחלות ולפתח תרופות 
  17:00-18:00 בעידן המידע  

מערכות מסדי 
  89-581-04 נתונים

תכנות  אופציה:
 89210-07מתקדם 

 תרגיל 

18:00-19:00 
-80-300שעות מחלקה 

01 

-89210תכנות מתקדם  אופציה:
  תרגיל 08

 

 

 

 

 

89210-תכנות מתקדם  אופציה: 19:00-20:00
  תרגיל 05

   

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

מודלים  – 80535     8:00-9:00
 ביומתמטים

 9:00-10:00   

 

 

10:00-11:00  
  

 

11:00-12:00  
 אופציה 02-89231

מערכות הפעלה -
 הרצאה

למידת מכונה וישומים :  אופציה
    לאנליזה של נתונים ביולוגיים

 תרגיל   586-02- 80586-03

12:00-13:00  
  

 ביולוגיה חישובית
80-512-01 

  13:00-14:00 הרצאה

14:00-15:00  

 פיזיולוגיה של מערכות 
 הרצאה 80214-10

למידת מכונה :  אופציה
וישומים לאנליזה של נתונים 

 תרגיל   80-586-03 ביולוגיים
 

יה של וגליופיזאופציה: 
 מערכות

 הרצאה 80-214-01

למידת מכונה וישומים 
לאנליזה של נתונים 

 01-658-80ביולוגיים
 הרצאה 

15:00-16:00  
 אופציה:

מערכות הפעלה  89213-01
 הרצאה

16:00-17:00 
 

מודלים   80535-02
 ביומתמטים

  
ביולוגיה חישובית 

 תרגיל 80512-02
 17:00-18:00  

18:00-19:00 
 שעות מחלקה

 
מערכות הפעלה אופציה: 

 תרגיל 89231-03/09

מערכות אופציה:  
 89231-04/08הפעלה 

   19:00-20:00 תרגיל


