
 אילן-וניברסיטת ברא                                                               תשפ"א                      יקה                                               זהמחלקה לפי               
 

 שנה א'   סמסטר א'   מחשב המדעי  -יקה זפי

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 
 

8:00-9:00 
 

86-199-01 
 שעות מחלקה

 
 

   

 
9:00-10:00 

 
10:00-11:00 

 

 
 

86-147-02 
 1מתמטיקה לפיזיקאים 

 
 

86-147-03 
 1יקאים זמתמטיקה לפי

 
 

  
 

86-115-01 
  מכניקה

11:00-12:00 
 

 
 

89-110-03 
 מבוא למדעי המחשב

 
 

12:00-13:00 
 

 
86-147-01 

 1מתמטיקה לפיזיקאים 
 )אולי זום(

 
 

86-153-01 
 אלגברה ליניארית  

  
89-195-08 

 1 בדידה מתמטיקה

 
13:00-14:00 

89-195-09 
 1 בדידה מתמטיקה

 
14:00-15:00 

 
 

89-195-01 
 1מתמטיקה בדידה 

 
 

86-153-02/03 
 אלגברה ליניארית  

 
 

86-147-01 
 1מתמטיקה לפיזיקאים 

 )אולי זום(
 

 
 

86-153-01 
 אלגברה ליניארית

 

 
15:00-16:00 

 
16:00-17:00 

 

  
 

86-115-01 
 מכניקה

   
86-115-03 

 מכניקה

 
17:00-18:00 

 
89-110-07 

 מבוא למדעי המחשב
 

 
18:00-19:00 

 
 

 תגבור
 1מתמטיקה 
 מכניקה

 
 
 

 
 

19:00-20:00  

20:00-21:00    
 
 

  

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה



                                                                      אילן-בר וניברסיטתא                                                              תשפ"א                                                                 יקהזלפי המחלקה                   

 
 שנה א'   סמסטר ב'  מדעי המחשב  -יקה זפי

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 
 

8:00-9:00 86-148-02 
 2מתמטיקה לפיזיקאים 

 

 
 

86-199-01 
  שעות מחלקה א'

9:00-10:00 
  

 
10:00-11:00 

 86-148-01 
 2מתמטיקה לפיזיקאים 

 

89-120-03 
 מבני נתונים

89-123-07 
 מודלים חישוביים

86-154-01 
  משוואות דיפרנציאליות רגילות 

11:00-12:00 
 89-111-02 

  מבוא לתכנות מובנה עצמים
12:00-13:00 

 89-197-02 
 2מתמטיקה בדידה 

89-120-05 
 מבני נתונים

 
86-154-03 

 משוואות דיפ' רגילות

 
13:00-14:00 

 

86-156-01 
 הסתברות וסטטיסטיקה

  

86-170-05 

 מבוא לפיזיקה מודרנית

 
14:00-15:00 86-170-01 

 לפיזיקה מודרניתמבוא 
89-111-06 

  מבוא לתכנות מובנה עצמים

89-197-10 
 2מתמטיקה בדידה 

15:00-16:00 
89-197-11 

 2מתמטיקה בדידה 

16:00-17:00 
89-123-02 

 מודלים חישוביים
 

89-120-06 
 מבני נתונים

 
89-123-06 

מודלים 
 חישוביים

86-148-01 
 2מתמטיקה לפיזיקאים 

86-120-04 
 ומגנטיותחשמל 

(16:00-17:30) 
(17:45-19:15) 

 
17:00-18:00 

 
18:00-19:00 

86-156-02 
 תגבור  הסתברות וסטטיסטיקה

  2מתמטיקה 
  חשמל ומגנטיות

 
 

19:00-20:00 
 

 
20:00-21:00 

 
 

 
86-120-06/05 
 חשמל ומגנטיות

(19:30-21:00) 
 

21:00-22:00   

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה



 אילן-וניברסיטת ברא                                                               תשפ"א                      יקה                                               זהמחלקה לפי               
 

 מדעי המחשב   שנה ב'   סמסטר א' -יקה זפי

 

 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון 
 

8:00-9:00 

 

 86-299-01 
 שעות מחלקה ב'

86-232-01 
 מעבדה ממוחשבת

 

 

   

 
9:00-10:00 

  

 

 
86-232-03 

מעבדה 
 ממוחשבת

 

 
10:00-11:00 

 

 
89-210-12 

 1תכנות מתקדם 
11:00-12:00 

89-220-01 
 1אלגוריתמים 

 

 

 
12:00-13:00 

 
89-220-06 
   1אלגוריתמים 

86-207-04 
מתמטיקה 
  3לפיזיקאים 

 

 
13:00-14:00 

 

 
14:00-15:00 

 89-230-08 
 מבנה מחשב

86-210-01 
 מכניקה אנליטית

89-230-01 
 מבנה מחשב

86-209-01 
 

 גלים

86-210-03 
 מכניקה אנליטית 

 

 
15:00-16:00 

 

 

 
16:00-17:00 

 

89-210-04 
 86-207-01 1תכנות מתקדם 

מתמטיקה 
 3לפיזיקאים 

 

 
17:00-18:00 

 
 

86-431-01 
 אוריינטציה לתלמידי מחקר

89-220-09 
 1אלגוריתמים 

86-207-01 
 3מתמטיקה לפיזיקאים 

 

 
18:00-19:00 

 
86-209-02 

 
 גלים

 

19:00-20:00    
86-207-02/03 

 3מתמטיקה לפיזיקאים 

 

20:00-21:00      

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה



                                                                      אילן-בר וניברסיטתא                                                              תשפ"א                                                                 יקהזלפי המחלקה                   

 
 'ב סמסטר'   ב שנה    המחשב מדעי -יקה זפי

 

 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00  
 

89-231-01 
 מערכות הפעלה

 
 

86-248-04 
 אופטיקה

 )פעם בשבועיים(

9:00-10:00  
89-211-02 

 10:00-11:00 2תכנות מתקדם 
86-246-01 

 אופטיקה

  

 
11:00-12:00 

89-226-01 
 חישוביות וסיבוכיות

 

  
86-311-03 

 1תורת הקוונטים 

89-211-04 
 2תכנות מתקדם 

 
12:00-13:00 

 

86-215-02 
תרמודינמיקה ומכניקה 

 1סטטיסטית 
89-231-06 
מערכות 
 הפעלה

86-232-05 
מעבדה 

 ממוחשבת
 

86-248-02 
 אופטיקה
)פעם 

 בשבועיים(

86-246-03/04 
 אופטיקה

 

13:00-14:00 
86-208-01 

 86-215-01 4מתמטיקה לפיזיקאים 
תרמודינמיקה 

 1וסטטיסטיקה 

 

 
14:00-15:00 

 

 

86-246-01 
 אופטיקה 

 

 
15:00-16:00 

86-208-02 
 4מתמטיקה לפיזיקאים 

 

 

16:00-17:00 

 
86-311-01 

 1תורת הקוונטים 
86-248-03 

 אופטיקה
)פעם 

 בשבועיים(

 

 

 

 
17:00-18:00  

 

 

 
18:00-19:00 

 

89-231-09 
 מערכות הפעלה

 

 
19:00-20:00 

 
86-215-03 

תרמודינמיקה ומכניקה 
 1סטטיסטית 

 
 

 
20:00-21:00 

     
 

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה



 אילן-וניברסיטת ברא                                                               תשפ"א                      יקה                                               זהמחלקה לפי               
 

 מדעי המחשב     שנה ג'   סמסטר א -יקה זפי

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00 

   
86-399-01 

 שעות מחלקה ג'
 

9:00-10:00 

10:00-11:00 

  

  

 
 

11:00-12:00 
86-302-03 
  יקאיםזאנליזה נומרית לפי

 
12:00-13:00 

 

86-312-01 
 2תורת הקוונטים 

86-312-03 
 2תורת הקוונטים 

 

 

13:00-14:00  

 
14:00-15:00 

 
 

86-312-02 
תורת הקוונטים 

2 

86-216-01 
 2פיזיקה סטטיסטית 

 )אנגלית(

  
 

15:00-16:00 
 

 
86-216-02 

פיזיקה 
 2סטטיסטית 

86-302-01 
 אנליזה נומרית לפיזיקאים

86-302-02 
 לפיזיקאים אנליזה נומרית

16:00-17:00 86-216-01 
 2פיזיקה סטטיסטית 

 )אנגלית(

86-216-03 
 2פיזיקה סטטיסטית 

  
 

17:00-18:00 
  

 
18:00-19:00 

 

 

   
 

19:00-20:00  

 
20:00-21:00 

     

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה



                                                                      אילן-בר וניברסיטתא                                                              תשפ"א                                                                 יקהזלפי המחלקה                   

 
 מדעי המחשב    שנה ג'   סמסטר ב' -יקה זפי

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 
 

8:00-9:00 
  

86-399-01 
  שעות מחלקה ג'

 
 

 
9:00-10:00 

86-234-01 
 תורת השדה האלקטרומגנטי

 
10:00-11:00 

89-322-04 
 86-370-03 2אלגוריתמים 

   יקת המצב המוצקזפי

11:00-12:00 
89-322-05 
 2 אלגוריתמים

 
12:00-13:00 86-370-01 

 יקת המצב המוצקזפי
 )אנגלית(

86-370-01 
 יקת המצב המוצק זפי

 )אנגלית(
 

86-234-02 
 תורת השדה האלקטרומגנטי

 
 

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

 תורת השדה האלקטרומגנטי

 
14:00-15:00 

 86-370-02 
 יקת המצב המוצקזפי

89-322-01 
 2אלגוריתמים 

 
86-362-01 

 יקה חישוביתזמבוא לפי
 

 
15:00-16:00 

 

 
16:00-17:00 

 
  

 

 
86-432-04 

 סמינר בנושאים נבחרים
 

 
17:00-18:00 

 
 

 
18:00-19:00 

   

86-234-04 
 תורת השדה האלקטרומגנטי

 

19:00-20:00 
86-234-05 

 תורת השדה האלקטרומגנטי

20:00-21:00      

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה


