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 " Python-חישוב מדעי בתוכנית לימודים לקורס "

 Python-חישוב מדעי ב

 תש"פ  :ת לימודיםשנ

 :היקף הקורס

 3 :שעות הרצאה שבועיות

  - :שעות תירגול שבועיות

 3 :נקודות זכות

 

  :ההוראהפרטי סגל 

 אור פרץ שם המרצה:

 orperets11@gmail.com  דואר אלקטרוני:

 12.00יום ה',  שעת קבלה:יום ו

 

 שם עוזר ההוראה/מתרגל:

 דואר אלקטרוני:

 : שעת קבלהיום ו

 

  :דרישות קדם

 מבוא לתכנות .1

 מבני נתונים ואלגוריתמים .2

 

 :מטרות הקורס

כאשר בתום הקורס הסטודנט יהיה בקיא בארכיטקטורות  Pythonהסטודנט ירכוש מיומנות תכנות בשפת 
 תוכנה פשוטות ומתקדמות.

מטרת הקורס הינה העשרת הידע של הסטודנט בתחומים הנדרשים היום בתעשייה הישראלית, כגון: 
וניתוח  Data Science, מבוא לGUIתכנות מונחה עצמים, מבני נתונים, אלגוריתמים מתקדמים, תכנות 

 מידע.
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 :תקציר הקורס

 ".Javaהקורס הינו קורס המשך לקורס "מבוא לתכנות בשפת 

הקורס מכיל ידע מתקדם בתכנות, עקרונות תכנות מונחה עצמים, ארכיטקטורות תוכנה שונות ומגוונות 
 בשילוב מימוש מבני נתונים שונים והכרחיים.

)ממשקי משתמש( ושילובם  GUIבמחצית השניה של הקורס, הסטודנט ירכוש מיומנות בתכנות 
 .Numpy, Matplotlib ,Pandas, ספריות חישוב מדעי מתקדמות כמו end-to-endבאפליקציה שלמה 

 .MLופתירת בעיות בעזרת אלגוריתמי  Machine-learningו BIבנוסף, הסטודנט ירכוש ידע בנושאי 

 

 

 :חלוקה שבועית –תוכנית הלימודים 

 )התוכנית כפופה לשינויים( 

שבוע 
 מקור קריאה נושאי  ההרצאה 'מס

  1,2מקורות  עקרונות התכנות 1

 6מקור  תכונות מתקדמות, אובייקטים ומחלקות 2

 - תרגול 3

 3,4מקורות  חלק א' –מבני נתונים  4

 3,4מקורות  חלק ב' –מבני נתונים  5

 - תרגול  6

 3,4מקורות  תורת הגרפים 7

8 Numpy, Matplotlib  3,4מקורות 

9 Pandas  3,4מקורות 

 - תרגול 10

11 Data Analysis with Pandas  7מקור 

12 Data Analysis with Pandas  7מקור 

13 Machine Learning & BI  7מקור 

 - חזרה לבחינה 14
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  :חובות הקורס ומפתח לקביעת הציון הסופי

 :אין חובת נוכחות . 

 :חובות הקורס 

 (.לפחות 60ציון  – )קיימת חובת מעבר על הבחינה %50 –בחינה  .א

 50% – מטלות .ב

a.  25% –מטלות הקורס 

b.  25% –פרויקט סופי 

 

 :מפתח לקביעת הציון הסופי בקורס 

בחינה  סוג המטלה
 בוחן אמצע סופית

תרגילי בית/ 
 עבודות/
 פרוייקט

השתתפות 
 בשיעור,

נוכחות )אם אין 
 חובה(

 הצגת מאמר

אחוז הציון 
מסך הציון 

 הסופי
50% - 

45 - - 
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2. David Mertz, Functional Programming in Python, 2015 
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4. Brad Miller, David Ranum, Problem solving with algorithms and Data 
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5. Burkhard A. Meier, Python GUI programming Cookbook, 2015. 
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7. Building Machine Learning Systems with Python, Willi Richert, Luis Pedro Coelho 

 


