
 אילן-אוניברסיטת בר       תש"פ                      יקה                                               זהמחלקה לפי               
 פיזיקה מורחב    שנה ג' סמסטר א'

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 
 

8:00-9:00 
  

 
 

86-399-01 
  שעות מחלקה ג'

9:00-10:00 

 
 

10:00-11:00 
 

86-367-01 
מעבדה 

 באופטיקה 
 קוונטית )בחירה(

 

 86-755-01 
 פיזיקה אטומית

 )בחירה(

86-216-05 
יקה סטטיסטית זפי

2 
  

11:00-12:00  
86-385-

01 
מעבדה 
בפיזיקה 
 יישומית
)פעם 

 בשבועים(

 
86-302-03 

אנליזה נומרית 
 לפיזיקאים

 
12:00-13:00 

86-853-
01 

תהליכים 
אקראים 
בפיזיקה 
 )בחירה(

 
 

86-312-01 
 2תורת הקוונטים 

86-312-03/04 
  2תורת הקוונטים 

 
13:00-14:00 

86-755-02 
 פיזיקה אטומית

 )בחירה(

86-216-06 
פיזיקה סטטיסטית 

2 
  

 
14:00-15:00 

 
 

86-312-02 
 2תורת הקוונטים 

86-216-01 
 2יקה סטטיסטית זפי

 )אנגלית(

 
86-677-01 

 פיזיקת פלזמה
 )בחירה(

86-546-01 
אבולוציה, אקולוגיה 

 ותורת המשחקים
 )בחירה(

 
15:00-16:00 

 

86-216-02 
 2פיזיקה סטטיסטית 

86-302-01 
 אנליזה נומרית לפיסיקאים

86-365-01 
אופטיקה מודרנית 

 ולייזרים

 
16:00-17:00 

 

86-216-01 
 2יקה סטטיסטית זפי

 )אנגלית(
 

17:00-18:00 
 

86-302-02 
אנליזה נומרית 

 86-385-02 יקאיםזלפי
מעבדה בפיזיקה 

 יישומית
 

 )פעם בשבועיים(

 
86-677-02 

 פיזיקת פלזמה

 

 
18:00-19:00   

86-216-03 
פיזיקה 

 2סטטיסטית 

86-365-02 
אופטיקה מודרנית 

 ולייזרים
  

19:00-20:00        



                                                                      אילן-בר וניברסיטתא                                                               פ"תש                                                                 יקהזלפי המחלקה                   

 
 יקה מורחב    שנה ג'   סמסטר ב'זפי

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 
8:00-9:00  

86-399-01 
 שעות מחלקה ג'

   

9:00-10:00 86-634-01 
מבוא לחישוב 

 קוונטי 
 באנגלית

 )בחירה(

 86-695-
01 

פיזיקה של 
-חומר רך
 מעובה

 )בחירה(

86-385-03 
 מעבדה

יקה זבפי
 יישומית

86-234-01 
 תורת השדה האלקטרומגנטי

86-605-01 
 מדעי הנתונים לפיזיקאים

 )בחירה(
10:00-11:00 

86-676-01 
יחסות כללית 
 וקוסמולוגיה

 )בחירה(

86-370-04 
פיזיקת מצב  

 מוצק
 באנגלית 

86-370-03 
פיזיקת מצב 

  מוצק
11:00-12:00 

 
12:00-13:00 

86-370-01 
 צקופיזיקת מצב מ 

 )אנגלית(

86-370-01 
 פיזיקת מצב מוצק 

 )אנגלית(
86-683-01 

מבוא 
לאסטרופיזי

קה 
ואסטרונומי

 ה
 )כללי(

86-367-02 
מעבדה 

באופטיקה 
 קוונטית

 
 )בחירה(

86-234-02 
 86-432-03 תורת השדה האלקטרומגנטי

 סמינר 
בנושאים 
 נבחרים

86-676-01 
יחסות כללית 
 וקוסמולוגיה

 )בחירה(

13:00-14:00 
86-234-03 

 תורת השדה האלקטרומגנטי

86-676-02 
יחסות כללית 
 וקוסמולוגיה

 )בחירה(

 
14:00-15:00 

 
86-370-02 

פיזיקת מצב  
 מוצק

86-818-02 
יקה זשיטות בפי

 מתמטית
 )בחירה(

86-432-
01/02 

סמינר  
בנושאים 
 נבחרים

86-234-06 
תורת השדה 
האלקטרומגנט

 י
 באנגלית 

86-362-01 
 מבוא לפיזיקה חישובית 

86-317-
01 

פיזיקה 
 כימית

 )בחירה(

86-565-
01 

כתיבה 
 מדעית 

לפיזיקאים
 )בחירה(

 
15:00-16:00 

 

16:00-17:00 

27-437-01 
תורת 

האינפורמציה 
 ושיטות למידה

 )בחירה(

86-748-01 

פיזיקה של חישוב 

 קוונטי

86-722-01 
גזים קוונטים 
של אטומים 

 קרים
 )בחירה(

86-840-01 
 אופטיקה קוונטית

 )בחירה(
 

86-818-01 
יקה זשיטות בפי

 מתמטית
 )בחירה(

86-432-04 
 סמינר בנושאים נבחרים

86-317-
02 

פיזיקה 
 כימית

 )בחירה(

 
17:00-18:00 

86-234-07 
תורת השדה 
האלקטרומגנט

 י
 באנגלית 

 

 
18:00-19:00  

86-234-04 
 תורת השדה האלקטרומגנטי

 

 
19:00-20:00 

  
86-840-02 

 אופטיקה קוונטית
86-234-05 

  תורת השדה האלקטרומגנטי

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה


