חברי סגל זוטר במחלקה למדעי המחשב
שעות קבלת קהל לשנה"ל תש"פ

שם המתרגל

 .1אהרוני רועי
 .2ברוק אלון

הערה

יום – שעה – מס' חדר– email
סמס' ב' -סמסטר ב' -בתיאום מראש ,יום ד' ,15:00 ,בנין מדעי
המחשב ,מס'  ,216חדר 117
Roee.aharoni+oop@gmail.co
סמס' א' -יום ג' 14 ,בניין  202חדר  115בתיאום מראש
alon.brook@gmail.com

 .3בן ניסן מרים

סמס' ב' -בתיאום מראש במייל

 .4בן סימון טליה

סמס' א'

בתיאום מראש

 .5ברנע עידן

סמס' ב' -סמסטר ב' :יום ה'15:00 ,

בתיאום מראש

 .6גולן שי עקיבא

idan.barnea1@huji.ac.il
סמס' ב' -בתיאום מראש במייל ,סמסטר א' -יום ד',14-16 ,
בנין  408חדר 01

Miribn@gmail.com

golansh1@macs.biu.ac.il

 .7גילור יואב

סמס' א' -יום ד',15:30-16:30 ,
סמס' ב' -יום א'10:00 ,

 .8ד"ר דוד אומיד

סמס' ב' – יום ה'17:00 – 18:00 ,
בניין מדעי המח ,מס'  ,901חדר 413

 .9דהרי הילה

סמס' א' – סמסטר א' -יום ג'16-17 ,
סמס' ב' – -יום שלישי18-19 ,

בתיאום מראש

yoavgilor@gmail.com

בתיאום מראש
mail@omiddavid.com

בתיאום מראש

 .10דיין אייל

hiladahari41@gmail.com
סמס' א' -ב' ,12-13 ,ד' 14-15 ,בתיאום בפיאצה

 .11דריין אסנת

סמס' א' -יום א' 12-13 ,בנין  216חדר 2

 .12הרטמן עדן

osnatdrien@gmail.com
סמס' א'-יום רביעי בשעה  15:00ביניין  202חדר ( 106מעבדת
רובוטיקה)

בתיאום מראש

סמס' ב'-יום ראשון בשעה  17:00ביניין  202חדר ( 106מעבדת
רובוטיקה)

Eden.r.Hartman@gmail.com

 .13ד"ר ויסברג פנחס

סמ' א' -וב'-יום ג'13:30-15:00 ,

 .14וקנין רויטל

סמס' א' -יום ב',18-19 -
סמס' ב' -יום ד'10-11 ,

 .15חיימוביץ ניצן

סמס' ב' -תיאום מראש

pinchas@biu.ac.il

revitalvak@gmail.co

 .16חלסצ' אליהו

סמס' א'-

 .17ינאי אבישי

סמס' א'-בתיאום מראש במייל

 .18כהן אמיר

סמס' א' -יום א'16:00 ,

בתיאום מראש
eliahu.khalastchi.biu@gmail.com

בתיאום מראש
amirdnc@gmail.com

 .19לאפ סטיבן

בתיאום מראש

 .20לוי פריאל

lappziv@gmail.com
סמס' א' וב' -בתיאום מראש במייל יום ה'15-16 ,

 .21ליבוביץ מנחם

priel.levy@live.biu.ac.i
סמס' א'-רביעי ,בין השעות  ,14-16בניין  ,216מדעי המחשב ,חדר 12
biu.hemi.hemi@gmail.com

 .22מס דוד

סמס' ב'-בתיאום מראש יום ג'14-15 ,

 .23מדמון גילעד

סמס' ב' -יום ג'13:50-14:50 ,

 .24ד"ר משולם רם

gilad.madmon.biu@gmail.com
סמס' א' – יום א' ,9:30-10 ,בניין נייגל כיתה 7

dudimass@gmail.com

בתיאום מראש
במייל
בתיאום מראש

ram.meshulam@gmail.com

 .25סגל יעל

בניין  109בתיאום מראש

 .26סיני מור

סמס' א' -סמסטר א' וב' -יום ב'14-15 ,
בנין  109חדר 49

 .27סטפנוב דניאלה

mor.sinay@gmail.co
סמס' א' :יום ב' ,16-17 ,9-10 ,בניין  216חדר 117
בתיאום מראש

 .28צ'רניאק רוני
 .29ד"ר פורן אריה

segalya@cs.biu.ac.il

daniela.stepanov@gmail.com
סמס' א' -יום ג' 12-13 ,חד מלגאים בתיאום מראש
aporan@ono.ac.il

 .30פרץ רועי
 .31ד"ר קאפח אורן
054-4279099

 .32קטן אריה
 .33קליין איל
 .34קליינרמן עקיבא

Orenkapah.ac@gmail.com
סמס' ב' :יום ג' ,14-16 ,בניין  ,216חדר 117
arie.cattan@gmail.co
סמס' ב'-בתיאום מראש יום ב' 9:00-10:00 ,בניין ,216
חדר 117
ayal.s.klein@gmail.com
סמס' א' וב' -יום ד'17 ,
akiva89262@gmail.com

 .35קראוס מתן

סמס' ב' :יום ה' ,ב ,12 -בנין  408חדר 3

 .36רוזמרין חנן

סמס' ב' -בתיאום מראש

 .37רוזנשטיין חן

hanan.rosemarin@biu.ac.il
סמס' ב' :יום ב' 13-14 ,בתיאום מראש

 .38ד"ר רוט אריאל

matan3@gmail.com

chen.r.biu@gmail.com
סמס' א' ו ב' :יום רביעי בין  14:00ל 15:00
בנין  109קומה  -1חדר 45

roth.ariel.phil@gmail.com

 .39רוייט פבל

סמס' א' -יום א' ב ,14:00 -בתיאום מראש

 .40שרם יוסי

יום ג' ,15-17 ,בניין  109חדר 49

 .41שמעוני ישי

סמס' ב'-

plorit@gmail.com

Yosi.shrem1+ml@gmail.com

YISHAIS@il.ibm.com

