
 אילן-תשע"ט                                                               אוניברסיטת בר                      המחלקה לפיסיקה                                                              

  קורסים לתואר שני והשלישי    סמסטר א'

  

  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון  
  

8:00-9:00  
 

86-846-01  

  שיטות ניסיוניות מתקדמות

  86-976-01  

  קולוקויום בפיסיקה סטטיסטית
86-846-01  

    שיטות ניסיוניות מתקדמות
  

9:00-10:00  
86-888-01  

של  פיסיקה
מערכות 
  מורכבות
  (בחירה)

  
10:00-11:00  

86-367-01  

מעבדה 
  באופטיקה 
קוונטית 
  (בחירה)

86-762-01  

תיזה לתואר 
  שני

86-946-01  

  קולוקויום והוראה
  

86-996-01  

  קולוקויום באסטרופיסיקה

86-734-01  

פיסיקה של גופים מרובי חלקיקים 
  קריםבמערכות אטומים 

11:00-12:00  

  
12:00-13:00  

86-743-01  

 פאזה מעברי
 ותופעות
  קריטיות

86-966-01  

קולוקויום בפיסיקה של מערכות 
  מורכבות

86-956-01  

קולוקויום 
  בביופיסיקה

86-926-01  

קולוקויום באופטיקה 
  קוונטית

86-986-01  

    קולוקויום בפיסיקת המצב המוצק
13:00-14:00    

  
14:00-15:00  

  
      

86-895-

01  

ביופיסיק
ה וננו 

  פוטוניקה

86-365-01  

אופטיקה מודרנית 
  ולייזרים

  
86-546-01  

אבולוציה, אקולוגיה ותורת 
  המשחקים

  
15:00-16:00  

  
  

16:00-17:00  
  86-755-01  

פיסיקה 
  אטומית
  (בחירה)

86-821-01  

מכניקה 
סטטיסטית 
  מתקדמת

  
86-816-01  

מעבדה 
מתקדמת 

-בננו
  טכנולוגיה

86-895-

02  

ביופיסיק
ה וננו 

  פוטוניקה

86-803-01  

    תורת קוונטית מתקדמת
17:00-18:00  

  

86-365-02  

אופטיקה מודרנית 
  ולייזרים

  

  
18:00-19:00  86-821-02  

מכניקה 
סטטיסטית 
  מתקדמת

  
86-936-01  

  קולוקויום בעל מוליכות
86-803-02  

  תורת קוונטית מתקדמת
  
  

19:00-20:00  

86-755-02  

פיסיקה 
  אטומית
    (בחירה)

20:00-21:00  
  
  

        

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה



                                                   אילן-בר אוניברסיטת                                                               ט"תשע                                                                 לפיסיקה המחלקה                   

 

      סמסטר ב' קורסים לתואר שני והשלישי

  

  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון  

8:00-9:00  

   

  
86-976-

01  

קולוקויום 
בפיסיקה 
  סטטיסטית

    

9:00-10:00  86-695-01  

פיסיקה של 
-חומר רך
  מעובה

  (בחירה)

  
86-605-01  

מדעי הנתונים 
  לפיסיקאים
  (בחירה)

  

10:00-11:00  86-886-01  

   באנגליתדינמיקה לא ליניארית וכאוס 

  (בחירה)

86-946-01  

    קולוקויום והוראה
86-996-01  

  קולוקויום באסטרופיסיקה

86-762-

01  

תיזה 
  לתואר שני

  
11:00-12:00  

  
12:00-13:00  

  

86-610-01  

  קינטיקה קוונטית

86-830-01  

  סמינר מתקדם
  86-367-

02  

מעבדה 
באופטיקה 

  קוונטית
  

  (בחירה)

86-926-01  

  קולוקויום באופטיקה קוונטית

86-676-01  

יחסות כללית 
  וקוסמולוגיה

  (בחירה)

86-986-

01  

קולוקויום 
בפיסיקת 

המצב 
  המוצק

13:00-14:00    

86-676-02  

יחסות כללית 
  וקוסמולוגיה

  (בחירה)

  
14:00-15:00  

  
86-818-02  

שיטות 

בפיסיקה 

  מתמטית

  
86-816-01  

מעבדה 
מתקדמת 

  בננו

86-956-01  

קולוקויום 
  בביופיסיקה

  

86-804-01  

  תורת השדות

86-317-

01  

פיסיקה 
  כימית

  
15:00-16:00  

  
  

16:00-17:00  
27-437-01  

תורת 
האינפורמציה 
  ושיטות למידה

  (בחירה)

86-886-02  

דינמיקה לא 
ליניארית וכאוס 

 86-771-01 (בחירה) באנגלית

למידת מכונה 
  לפיסיקאים

86-634-01  

מבוא לחישוב 
  קוונטי 
  באנגלית

  (בחירה)

  
  

86-966-01  

קולוקויום 
בפיסיקה של 

מערכות 
  מורכבות

86-

818-01  

שיטות 

בפיסיק

ה 

מתמטי
  ת

86-676-01  

יחסות 
כללית 

  וקוסמולוגיה
    (בחירה)

17:00-18:00  
86-860-01  

מגנטיות וחומרים 
  מגנטיים

  

86-317-02  

  פיסיקה כימית

  
18:00-19:00  

86-936-

01  

קולוקויום 
בעל 

  מוליכות

        

  
19:00-20:00  

          

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה


