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מעבדות ליבה  + קורסי חובה 

 בתחום 

 התמחות 

 מסלול מולטימדיה

 התמחות 

 מסלול מערכות תקשורת

מעבדות יסוד  + לימודי יסוד 

 כלל פקולטטיות
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 :קורסי חובה במסלול

 הנדסת תקשורת ב  -ליבה 

 נושאים נבחרים בעיבוד אותות או מעגלי רדיו משולבים –ליבה 

 'מערכות תקשורת ניידות ותאיות או טכניקות קליטה ושידור או רשתות מחשבים א -ליבה  
 :מעבדות ליבה

 

 מעבדה לתקשורת אנלוגית

 מעבדה לתקשורת ספרתית

 מבנה הלימוד

 התמחות 

 מסלול מולטימדיה

 התמחות 

 מסלול מערכות תקשורת



כאשר  , קורסי בחירה 5 הכלעל הסטודנט ללמוד בסך 

מקורסי הבחירה ילמדו מתוך הרשימה המוגדרת   2

קורסי בחירה נוספים ילמדו מתוך רשימת   3 -להלן ו

 כלל קורסי הבחירה

 קורסים מתוך הארבעה 2

 מבוא לתקשורת אופטית•

 מודלים בתכנון מערכות תקשורת•

 תקשורת ספרתית מתקדמת•

 MIMOמערכות תקשורת •

מתוך מעבדות בחירה על הסטודנט ללמוד שתי 

 הרשימה המוגדרת להלן

 מעבדה לעיבוד אותות•

 למיקרוגליםמעבדה •

 RF -מעבדה ל•

 מעבדה לאנטנות•

 מעבדה לעיבוד תמונה•
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 תת התמחות 

 מולטי מדיה

 תחום תקשורת ועבוד אותות

 תת התמחות 

 מערכות תקשורת

 תת התמחות 

 RFתקשורת 

 תת התמחות 

 תקשורת מחשבים

עיבוד  

אותות  

 דיבור
עיבוד  

 Pattern תמונה

Recognition 

& Machine  

Learning 

סימולציות  

למערכות  

 תקשורת

 :למסלול אוריינטציה לניתוח אותות דיסקרטיים ליישומים שונים כגון

 אותות רפואיים, דיבור, עיבוד אותות תמונה

 .זיהוי תבניות, מערכות בקרה, וכלים לסימולציות של מערכות תקשורת
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 תת התמחות 

 מולטי מדיה

 תחום תקשורת ועבוד אותות

 תת התמחות 

 מערכות תקשורת

 תת התמחות 

 RFתקשורת 

 תת התמחות 

 תקשורת מחשבים

 ניידות ותאיות

51276 

תקשורת  

ספרתית  

 מתקדמת 

תורת הצפינה  

51078 

סימולציות של  

מערכות תקשורת  

51100 

מודלים בתכנון  

מערכות  

 51088תקשורת 

טכניקות רחבות  

 סרט

51276 
תקשורת  

MIMO 51071 

 ואבני בניה שונים במסלול שידור וקליטה , המסלול מקנה כלים והבנה לניתוח מודמים

 .כמו כן מקנה הבנה של למערכות תקשורת ניידות וטכניקות שונות לגישה לערוץ
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 תת התמחות 

 מולטי מדיה

 תחום תקשורת ועבוד אותות

 תת התמחות 

 מערכות תקשורת

 תת התמחות 

 RFתקשורת 

 תת התמחות 

 תקשורת מחשבים

מבוא לתדרי רדיו  

51075   

מבוא למיקרוגלים  

50092 

מ  "עקרונות מכ

50185 

  לוויניםתקשורת 

51029 

מבוא למערכות תקשורת 

 51081אופטיות 

אנטנות וקרינה  

50036 

מבוא לרשתות אופטיות  

51083 

מבוא לשיטות אפנון 

 51084אופטיות 

תקשורת אופטית לא 

   51082ליניארית 

המסלול מקנה כלים והבנה לניתוח  

מערכות תקשורת שונות כגון מערכות  

.  מ ומערכות תקשורת אופטיות"מכ

 .  מערכתית פיזיקליתלמסלול אוריינטציה 
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 תת התמחות  

 מולטי מדיה

 תחום תקשורת ועבוד אותות

 תת התמחות  

 מערכות תקשורת

 תת התמחות  

 RFתקשורת 

 תת התמחות  

 תקשורת מחשבים

 מערכות תכנה
רשתות מחשבים  

 51105א 

רשתות מחשבים  

 51277'  ב

Cyber 

 קורס חדש
המסלול מקנה כלים והבנה של מערכות  

מבנה  , פרוטוקולים, תקשורת נתונים

מערכות תקשורת נתונים ומרכיבי  

כמו כן עקרונות למערכות  , המערכות

 .תכנה
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 ניתוח אותות

 פרויקט הנדסי  

 תקשורת
 בין מחלקתי

האישור מראש לגבי 

 הנושא

 פרויקט הנדסי יתבצע בתחום ההתמחות  


