
 גוריון בנגב                               המחלקה להנדסה כימית-אוניברסיטת בן
 

 ג"בוגרי תשע –ז "בדיקת נק
 מגמת אנרגיה וסביבה

 
 

 ע"תש –' שנה א
 

 'סמסטר א
 ז"נק שם מקצוע מקצוע' מס

 0.0 הכרת הספריה 11030033
 1.0 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים 31130333
 1.0 **1מים אנגלית מתקד 35131053
 5.0 3-א ג"חדו 10331313
 1.0 א מבוא לכימיה אנליטית 10133333
 5.0 'כימיה כללית א 10133313
 1.0 מבוא להנדסה כימית 11133033

 12 :כ"סה 
 

 'סמסטר ב
 ז"נק שם מקצוע מקצוע' מס

 5.0 1-א ג"חדו 10331353
 1.5 'לאלגברה לינארית גמבוא  10331103
 1.5 להנדסה כימית  3ה פיסיק 10133113
 1.0 מאזני חומר ואנרגיה 11133013
 1.0 הכרת מחשבים אישיים 11133013

 .210 :כ"סה 
 
 

 א"עתש –' שנה ב
 

 'סמסטר א
 ז"נק שם מקצוע מקצוע' מס

 1.5 'מבוא למשואות דיפרנציאליות ג 10331103
 1.5 ב- 1פיסיקה  10133113
 3.5 בפיסיקה 3 -אמעבדה  10133511
 1.0 כימיה כללית ואנליטית מעבדה להנדסה כימית 10133311
 5.0 3-כימיה אורגנית א 10131103
 1.0 3תרמודינמיקה  11131053
 1.5 התא 11131033

 .130 :כ"סה 
 

 'סמסטר ב
 ז"נק שם מקצוע מקצוע' מס

 5.0 1-כימיה אורגנית א 10131103
 1.5  לתלמידי הנדסה כימית כימיה פיסיקלית  10131003
 1.5 'במעבדה בכימיה אורגנית  10131011
 5.0 3עקרונות בהנדסה כימית  11131033
 1.5 עקרונות פיסיקליים בהנדסה כימית 11131013
 1.5 1תרמודינמיקה  11131013

 .120 :כ"סה 
 
 
 
 
 

 _________________: הוראה0ר ו"אישור יו
 
 



   ב"תשע –' גשנה 
 

 'סמסטר א
 ז"נק שם מקצוע מקצוע' מס

 5.0 1-א כימיה פיסיקלית 10131113
 1.0 1עקרונות בהנדסה כימית  11131013
 1.5 מבוא לחומרים 11131313
 1.5 שיטות סטטיסטיות להנדסה כימית 11131113
 1.5 מבוא לחישובים להנדסה כימית 11131133
 1.5 לביוטכנולוגיה' א עקרונות ביוכימיה  11131053

 11 :כ"סה 
 

 'סמסטר ב
 ז"נק שם מקצוע מקצוע' מס

 1.0 'במעבדה כימיה פיסיקלית  10131111
 1.0 1ת בהנדסה כימית ועקרונ 11131033
 1.5 3מעבדה בהנדסה כימית  11131011
 1.0 תכנון וניתוח ריאקטורים 11131113
 1.0 המרת אנרגיה אלקטרוכימית 11131153
 1.0 ור אנרגיהקטליזה הטרוגנית במערכות ייצ 11131113

 2.01 :כ"סה 
 
 
 

   ג"עתש –' דשנה 
 

 'סמסטר א
 ז"נק שם מקצוע מקצוע' מס

 1.0 1מעבדה בהנדסה כימית  11131011
 1.5 דינמיקה ובקרה 11131033
 1.5 3תכנון תהליכים ופרויקט הנדסי  11131013
 1.5 תהליכי הפרדה בהנדסה כימית 11131003

 1.0 בחירה 
 2101 :כ"סה 
 

 'סמסטר ב
 ז"נק שם מקצוע מקצוע' מס

 1.0 מעבדה לבקרה 11131011
 1.5 *1תכנון תהליכים ופרויקט הנדסי  11131003

 1.0 בחירה 
 2401 :כ"סה 
 
 

  + ז"נק .40 –לימודים כלליים 
 

 0126 –ז לתואר "נק  כ"סה. 
 
 
 

 _________________: הוראה0ר ו"אישור יו
 
 
 
 
 
 
 

 


