
8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

18:00-19:00

מעבדהתרגילהרצאה

8:00-9:00

9:00-10:00

86-683-02

מבוא לאסטרונומיה 
ואסטרופיזיקה  

(בחירה)

86-676-01
יחסות כללית 

וקוסמולוגיה (בחירה 
אנגלית)

86-705-0186-676-02
יחסות כללית 

(בחירה)

סמינרמעבדהתרגילהרצאה

27-437-01
תורת האינפורמציה 

ושיטות למידה 
(בחירה)

-86-707
01

אינטראק
ציות אור 
וחומר 

במכניקה 
קוונטית

86-676-01

86-370-02
פיזיקת מצב מוצק

יחסות כללית וקוסמולוגיה (בחירה אנגלית)

מכניקה סטטיסטית (אנגלית)

19:00-20:00

10:00-11:00

17:00-18:00

אנליזה נומרית לפיסיקאים

פיזיקת מצב מוצק
(אנגלית)

86-432-01/02

86-708-01
 טכנולוגיה קוונטית של אור מדידה

ותקשורת (בחירה)

86-708-01
 טכנולוגיה קוונטית של אור מדידה

ותקשורת (בחירה)

שעות מחלקה ג

86-385-04

שלישי

86-370-03

86-234-01

86-775-01
 מכניקה סטטיסטית מחוץ לשיווי משקל

(בחירה) (אנגלית)

מעבדה בפיזיקה יישומית

86-385-03

86-370-01

פיזיקת מצב מוצק

מבוא לביולוגיה לפיסיקאים
86-328-01

86-605-01

(בחירה)

תורת השדה האלקטרומגנטי

86-317-01
 פיזיקה כימית

(בחירה)

מדעי הנתונים לפיסיקאים

פיזיקה חד חוגי (מורחב) שנה ג' סמסטר ב'
רביעיראשון

(בחירה)

חמישי

86-399-01

11:00-12:00

13:00-14:00

חמישירביעישלישישניראשון

 86-385-0186-755-01
שעות מחלקה
86-399-01

86-385-02
 מעבדה בפיזיקה

יישומית

86-888-01
פיזיקה של 
מערכות 
מורכבות 

(אנגלית/בחירה)
86-302-03 

 אנליזה נומרית
לפיזיקאים

86-437-02
 סדנת תכנות בשפת

 פייתון לפיזיקאים
(בחירה)

פיזיקה אטומיתמעבדה בפיזיקה ישומית
(בחירה)

86-216-04
מכניקה ססטיסטית (אנגלית)

86-312-03 תורת הקוונטים 2
תורת הקוונטים 2

86-437-01
 סדנת תכנות בשפת פייתון לפיזיקאים

(בחירה)
86-365-02

אופטיקה מודרנית 
ולייזרים (בחירה)

86-367-01
מעבדה באופטיקה 

קוונטית

19:00-20:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00
86-302-01

86-216-01

16:00-17:00

-86-634
01

מבוא 
לחישוב 
קוונטי 

(אנגלית,
בחירה)

86-312-02
תורת הקוונטים 2 86-216-02

מכניקה ססטיסטית

86-216-03
86-437-03מכניקה טטיסטית

סדנת תכנות בשפת פייתון לפיזיקאים 
(בחירה)

מבוא לאסטרונומיה ואסטרופיזיקה 
(בחירה)

מעבדה בפיזיקה יישומית

16:00-17:00

86-370-01

18:00-19:00

17:00-18:00

12:00-13:00

פיזיקה חד חוגי (מורחב) שנה ג' סמסטר א'

15:00-16:00

סמינר בנושאים נבחרים

86-683-01

14:00-15:00

 86-365-01
אופטיקה מודרנית 
ולייזרים (בחירה)

פיזיקת מצב מוצק
(אנגלית)

12:00-13:00

86-707-02
 אינטראקציות

 אור וחומר
 במכניקה
קוונטית

86-432-03
סמינר בנושאים נבחרים

11:00-12:00

86-755-02

סמינר בנושאים נבחרים

86-818-01

(בחירה אנגלית)

שיטות בפיזיקה מתמטית

86-216-01
מכניקה סטטיסטית  (אנגלית)

86-302-02
אנליזה נומרית לפיזיקאים

86-312-01

86-234-03

שני

תורת השדה האלקטרומגנטי

מעבדה בטכנולוגיה 
קוונטית

86-234-02
 תורת השדה

האלקטרומגנטי

86-367-02
מעבדה באופטיקה קוונטית

מקרא:

מקרא:

86-730-01
יישומים ופיזיקה של התקני מצב מעובה (בחירה) (אנגלית)

86-234-05
תורת השדה האלקטרומגנטי

86-818-02

שיטות בפיזיקה מתמטית

(בחירה אנגלית)

תורת השדה האלקטרומגנטי

86-234-04

מבוא לפיזיקה חישובית

86-362-01

86-432-04

פיזיקה אטומית (בחירה)


