
 הפקולטה להנדסה         אילן-אוניברסיטת בר
  )סמ' א',שנה ב'( 3סמסטר  – פ"תש

 
 ה ד ג ב א שעה

08-09  
   

83-200-01 
 שעות מחלקה

 (2) 

 

09-10  
06-211-83 

 
83-206-02 

 
03-206-83 

 
83-210-02 

 
83-206-05 

 
04-216-83 

 

86-232-02 
 מעבדה ממחושבת

10-11   

10-216-83 
 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 הרצאה
 ט.נ

 
 (2) 

01-206-83 
 רכות לינאריותמע

 הרצאה
 פרופ' יוסי קלר

 
 (2) 

  
11-12   

12-13   

01-237-83 
 מבוא להנדסת חשמל

 הרצאה
 פרופ' אריה וייס

 
 (2) 

83-253-02 
 

83-211-02  
 

83-237-02 
 

60-216-83 
 

83-206-06 
 

13-14    
83-200-01 

 שעות מחלקה
 (2) 

83-216-02 
 

83-206-04 
 

210-83-03 
 

83-253-03  
 

83-211-03 
 

03-237-83 
 

 

14-15   
10-211-83 

 פונקציות מורכבות
 הרצאה

 ט.נ.
 

 (2) 86-210-01 
 רצאהה -מכניקה אנליטית 

86-209-01 
 הרצאה -גלים 

86-210-03 
   15-16 רגילת -מכניקה אנליטית 

 04-238-83 
 במבוא להנדסת חשמל מעבדה 

(368) 
 

16-17   

83-200-01  
 קהשעות מחל

 (2) 

86-207-01 
 הרצאה -יקאים פיזל 3מתמטיקה 

17-18 
  86-207-01 

 הרצאה -יקאים פיזל 3מתמטיקה 
18-19   86-209-02 

 86-207-02/3    19-20 תרגיל -גלים 
     20-21 תרגיל -יקאים פיזל 3מתמטיקה 

  מחשבים הנדסת, חשמל נדסתה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הפקולטה להנדסה         אילן-אוניברסיטת בר
 
 

 (' ב',שנה ב')סמ 4סמסטר  -תש"פ 

 ה ד ג ב א שעה

08-09  
  

83-214-02 
  חובה לחשמל

 בחירה למחשבים 

 
83-214-03 

 חובה לחשמל
 בחירה למחשבים

 

83-299-01 
 שעות מחלקה

  

09-10  

86-246-01 
 הרצאה -אופטיקה 

83-214-01 
כלים לאנליזה 

 נומרית
 הרצאה

 ט.נ.
 חובה לחשמל

 בחירה למחשבים
 

 
83-224-02 
 86-234-01 יםחובה למחשב

תורת השדה 
 -האלקטרומגנטי 

 הרצאה

83-244-05 
 

60-245-83 
 

10-11    
83-218-02 

  חובה למחשבים
 

83-207-02 
חובה 
 לחשמל

83-204-02 
חובה 
 83-250-01 לחשמל

אוטומטים 
 וחישוביות

 הרצאה
ד"ר כרמית 

 חזאי
חובה 

 למחשבים

 

 

 
11-12   

  

01-245-83 
 אותות ומערכות

 הרצאה
 ברוך-ד"ר ענליה סומך

 (2) 

83-207-03 
חובה 
 לחשמל

204-83-03 
חובה 
 לחשמל

86-234-02 
תורת השדה 

 -האלקטרומגנטי 
 תרגיל

 

12-13   
86-215-02 

 תרגיל - 1תרמו 

83-207-04 
חובה 
 לחשמל

83-204-04 
חובה 
 לחשמל

86-234-03 
תורת השדה 

 -האלקטרומגנטי 
 86-246-03/04 תרגיל

   13-14 רצאהה -אופטיקה 

 
83-003-03 

  368מעבדה 
 מטלב

 

83-245-02  
 02-244-83  

01-244-83 
 יסודות התקני מוליכים למחצה

 הרצאה
 ד"ר אסף אלבו

 
(2) 

86-215-01 
 הרצאה - 1תרמו 

14-15   
03-245-83 

 

83-246-04 
 חובה לחשמל

 
  

86-246-01 
   15-16 הרצאה -אופטיקה 

83-255-01 
 םמיקרו מעבדי

 ושפת אסמבלר
 הרצאה

 ד"ר רן גלס
 חובה למחשבים 

 

03-243-83 
  368מעבדה 

 ביסודות מל"מ 
 ד"ר דורון נווה
 חובה לחשמל

 

 

16-17   

86-311-01 
 הרצאה - 1קוונטים 

 
83-003-01 

 סדנת מטלב ושימושיה
 הרצאה

 ד"ר סמדר שץ
 
 

86-311-03 
 הרצאה - 1קוונטים 

83-299-01 
 שעות מחלקה

86-248-05/06 
 מעבדה באופטיקה

17-18 83-218-01 
 מבנים אלגבריים

 הרצאה
 פרופ' נתן קלר

 חובה למחשבים
 

18-19  83-218-04 
  חובה למחשבים

83-246-03 
 חובה לחשמל

 
 

19-20      

    מסלול הנדסת מחשבים מסלול הנדסת חשמל מקרא:
 

  חפיפה מאושרת – חפיפות עם שעות מחלקה 86-234-01
 


