
8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00
86-840-02

אופטיקה קוונטית

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

8:00-9:00

9:00-10:00

14:00-15:00

16:00-17:00

17:00-18:00
86-708-02

טכנולוגיה קוונטית של אור 
מדידה ותקשורת (בחירה)

19:00-20:00

;

86-707-02
אינטראקציות אור וחומר במכניקה קוונטית

86-9110-01
קולוקויום באסטרופיזיקה

86-683-02
מבוא 

לאסטרונומיה 
ואסטרופיזיקה 

(בחירה)

86-831-01
קינטיקה פיזיקאלית 

(אנגלית)

86-9610-01
קולוקויום בפיזיקה של מערכות מורכבות

86-9310-01
קולוקויום בעל מוליכות

86-775-01
מכניקה סטטיסטית 
מחוץ לשיווי משקל 
(בחירה) (אנגלית)

 86-846-01
שיטות ניסיוניות 

מתקדמות 
(בחירה אנגלית)

86-818-02
שיטות בפיזיקה מתמטית        

301 (אנגלית)

86-707-01
אינטראקציות אור וחומר 

במכניקה קוונטית (בחירה)

86-746-01
מועדון קולוקויום

20:00-21:00

21:00-22:00

86-755-02
פיזיקה אטומית (בחירה)

86-605-01
מדעי נתונים לפיסיקאים

(בחירה)

86-328-01
מבוא לביולוגיה 

לפיזיקאים
(בחירה)

86-9110-01
קולוקויום באסטרופיזיקה

86-9810-01
קולוקויום בפיזיקת 

המצב המוצק

תארים מתקדמים/בחירה סמסטר ב
שלישישניראשון

86-821-02
מכניקה סטטיסטית מתקדמת

301 (אנגלית)

86-437-03
מבוא לתכנות בשפת פייתון לפיזיקאים

15:00-16:00

13:00-14:00

12:00-13:00
86-830-01

סמינר מתקדם (אנגלית)

חמישירביעי

86-803-01
תורת קוונטית מתקדמת  (אנגלית)

 86-9310-01
קולוקויום בעל מוליכות

86-818-01
שיטות בפיזיקה מתמטית

301 (אנגלית)

86-677-01
פיזיקת פלזמה

86-634-01
מבוא לחישוב 

קוונטי (אנגלית, 
בחירה)

86-9510-01
קולוקויום בביופיזיקה

86-367-02
מעבדה באופטיקה 

קוונטית

  86-512-01 
סדנא באוריינטציה למחקר

(אנגלית)

86-317-01
פיזיקה כימית

(בחירה)

 86-9510-01
קולוקויום 
בביופיזיקה

86-821-01
מכניקה סטטיסטית מתקדמת

301 (אנגלית)

86-437-02
מבוא לתכנות בשפת פייתון 

לפיזיקאים

86-888-01
פיזיקה של מערכות מורכבות 

(אנגלית/בחירה)

86-755-01
פיזיקה אטומית

(בחירה)

86-365-02
אופטיקה מודרנית ולייזרים

-86-762
 01

תזה לתואר 
שני

-86-367
01

מעבדה 
באופטיקה
 קוונטית

86-9610-01
קולוקויום בפיזיקה של 

מערכות מורכבות

86-840-01
אופטיקה קוונטית

תארים מתקדמים/בחירה סמסטר א
חמישירביעישלישישניראשון

86-9810-01
קולוקויום בפיזיקת 

המצב המוצק 86-705-01
מעבדה באופטיקה 

קוונטית
(בחירה)

86-437-01
מבוא לתכנות בשפת פייתון לפיזיקאים

86-803-02
תורת קוונטית מתקדמת (אנגלית)

86-9710-01
קולוקויום בפיזיקה סטטיסטית

86-365-01
אופטיקה מודרנית ולייזרים

86-9410-01
קולוקויום והוראה

86-9210-01
קולוקויום באופטיקה קוונטית

86-677-01
פיזיקת פלזמה

86-677-02
פיזיקת פלזמה

10:00-11:00

86-676-01
יחסות כללית וקוסמולוגיה

(בחירה)
86-9410-01

קולוקויום והוראה

86-762-01
תיזה לתואר שני

11:00-12:00

86-708-01
טכנולוגיה קוונטית של אור 
מדידה ותקשורת (בחירה)

27-431-01
תורת האינפורמציה 

ושיטות למידה 
(בחירה)

86-804-01
תורת שדות קוונטים 

(אנגלית)

86-683-01
מבוא לאסטרונומיה 

ואסטרופיזיקה

86-9210-01
קולוקויום באופטיקה 

קוונטית

86-9710-01
 קולוקויום בפיזיקה

סטטיסטית

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

(אנגלית)

 86-846-02
שיטות ניסיוניות 

מתקדמות 
(בחירה אנגלית)

86-676-01
יחסות כללית 
וקוסמולוגיה

(בחירה)

86-676-02
יחסות כללית 
וקוסמולוגיה

18:00-19:00


