תשע"ט 24.1.2019

בשל ריבוי תכניות הלימודים בפקולטה ,חלק מקבוצות התרגיל מיועדות רק לתכניות מסוימות וסגורות לרישום לתלמידים
מתכניות אחרות .להלן פירוט הקבוצות הסגורות :

קבוצות סגורות בפיזיקה (מיועדות לתלמידי התכנית המשולבת בפיזיקה והנדסת חשמל ואלקטרוניקה בלבד)
סמסטר א'
0321.1111
0321.1838
0321.1118
0321.2105
0321.2121
0321.2130

מעבדה א' 1
ממפי"ס 1
פיזיקה קלאסית 1
מכניקה אנליטית
מעבדה בפיזיקה ב' 1
שיטות בפיזיקה עיונית 1

04
01+04
01+04
01+04
04
01+03

סמסטר ב'
מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה
מעבדה בפיזיקה א' 2
פיזיקה קלאסית 2
פיזיקה תרמית
מעבדה בפיזיקה ב' 2
שיטות בפיזיקה עיונית 2

0321.1104
0321.1112
0321.1119
0321.2111
0321.2122
0321.2131

01+02
04
01+04
01+02
03
01+02

קבוצות סגורות במדעי המחשב (מיועדות לתלמידי התכנית המשולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב בלבד)
סמסטר א'
מתמטיקה בדידה
תוכנה 1
מבני נתונים
מערכות הפעלה
סיבוכיות

0368.1118
0368.2157
0368.2158
0368.2162
0368.3168

קב' 01-05
קב' 01-02
קב' 04-02 , 01-02
קב' 01-05
קב' 01-05

סמסטר ב'
מבוא מורחב למדעי המחשב
אלגוריתמים
מודלים חישוביים
לוגיקה

0368.1105
0368.2160
0368.2200
0368.2170

קב' 08-12 ,11-12
קב' 07-09 ,10-09
קב' 05-07 ,09-07
קב' 06-08

קבוצות סגורות בכימיה
שנה ב'

 -סמסטר א'

קבוצות סגורות לתלמידי כימיה חד-חוגי ומחקרי (מיועדות לתלמידים במסלולים דו-חוגיים)
כימיה אורגנית 1
תרמודינמיקה

0351.2304
.0351.2202

שיעור  ,01תרגילים  02ו03 -
שיעור  ,01תרגילים  03ו04-

קבוצות סגורות לתלמידי כימיה-ביולוגיה (מיועדת לתלמידים במסלול כימיה חד-חוגי ומחקרי  +כימיה-הנדסה)
כימיה אורגנית 1
תרמודינמיקה

0351.2304
0351.2202

שיעור  ,01תרגילים  02ו04-
שיעור  ,01תרגילים  02ו03-

המשך בעמוד הבא...

שנה ב'  -סמסטר ב'

קבוצות סגורות לתלמידי כימיה חד-חוגי ומחקרי (מיועדת לתלמידים במסלולים דו-חוגיים)
קוונטים וקשר כימי
כימיה אורגנית 2
ביוכימיה לכימאים
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה בכימיה פיזיקלית

0351.2206
0351.2305
0351.2809
0351.2302
0351.2210

שיעור  ,01תרגילים 04 ,03
שיעור  ,01תרגילים 04 ,02
שיעור  ,01תרגיל 03
קבוצה 04 ,03 ,01
קב' 03 ,02 ,01

קבוצות סגורות לתלמידי כימיה-ביולוגיה (מיועדת לתלמידים במסלולים כימיה חד-חוגי ומחקרי  +כימיה  -הנדסה)
קוונטים וקשר כימי
כימיה אורגנית 2
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה בכימיה פיזיקלית

0351.2206
0351.2305
0351.2302
0351.2210

שיעור  ,01תרגיל 04 ,02
שיעור  ,01תרגילים 02 ,03
קבוצה 04 ,02 ,01
קב' 04 ,03 ,01

שנה ג'  -סמסטר א'

קבוצה סגורה לתלמידי כימיה חד-חוגי ומחקרי וכימיה-ביולוגיה (מיועדת לתלמידים במסלולים כימיה  -הנדסה)
מבוא לספקטרוסקופיה

0351.3208

שיעור  ,01תרגיל 03

קבוצות סגורות במתמטיקה  -סמסטר א תשע"ט

חדו"א 1א
אלגברה לינארית 1א

0366.1101
0366.1111

שיעור  ,01תרגיל 03
שיעור  ,04תרגיל 06

קבוצות סגורות במתמטיקה – סמסטר ב תשע"ט

אלגברה לינארית 2א

0366.1112

שיעור  ,03תרגיל 05

