
 לתואר כפול הנדסה כימית וכימיהתוכנית לימודים 
 (ד)בוגרי תשע" –שנת חוזה תשע"א  -ננוטכנולוגיה

 
 

 תשע"א -'אשנה 
 סמסטר א

 נק"ז שם מקצוע מס' מקצוע
 0.0 הדרכה בספרייה 91122292
 9.0 *9אנגלית מתקדמים  25025052
 5.0 2חדו"א ג   90221202
 0.5 מבוא לאלגברה לינארית ג 90221902
 0.0 מבוא לפיזיקה** 90020222
 0 מבוא לכימיה אנליטית א***   90022222
 5.0 כימיה כללית א  90022292
 2.0 מדע וטכנולוגיה -נושאים בננו  05025552
 0.0 מבוא להנדסה כימית 05022022
 9.5 התא 90521022

 0.52 סה"כ 
 
 סמסטר ב 

 נק"ז שם מקצוע מס' מקצוע
 5.0 9חדו"א ג  90221252
 0.5 לתלמידי  הנדסה כימית וכימיה  2פיזיקה  90022012
 0.0 2כימיה כללית ואנליטית מעבדה  90022202
 9.5 כימיה פיזיקלית להנדסה כימית  90029002
 5 2כימיה אורגנית א 90029002
 2.0 מדע וטכנולוגיה -נושאים בננו  05025559
 0.0 מאזני חומר ואנרגיה  05022092

 0.52 סה"כ 
   

 תשע"ב – 'שנה ב
 סמסטר ג 

 נק"ז שם מקצוע מס' מקצוע
 0.0 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים 20920222

 9.5 מבוא להסתברות א  902221012
 0.5 מבוא למשואות דיפרנציאליות ג 90221902
  0.5 לתלמידי  והנדסה כימית וכימיה 9פיזיקה   90022012
 כללית ואנליטיתכימיה    90022202

 9מעבדה  א
0.0 

 5.0 9כימיה אורגנית א   90020002
 2.0 מדע וטכנולוגיה -נושאים בננו  05025550
 0.0 2תרמודינמיקה   05020052

 .0.5 סה"כ 
 

 סמסטר ד
 נק"ז שם מקצוע מס' מקצוע

   
 0.0 2מעבדה א  -כימיה פיזיקלית  90029902
 0.0  2כימיה קוונטית   90029952
 0.0 2כימיה אורגנית מעבדה א 90029912
 2.0 מדע וטכנולוגיה -נושאים בננו  05025550
 5.0 2עקרונות בהנדסה כימית   05029022
 0.0 הכרת מחשבים אישיים 05022002
 9.5 עקרונות פיסיקליים בהנדסה כימית 05029002
    0.5 9תרמודינמיקה  05020052

 0652 סה"כ 
 
 
 



 תשע"ג – 'שנה ג
 סמסטר ה 

 נק"ז שם מקצוע מס' מקצוע
 2.5 לתלמידי כימיה 2מעבדה בפיסיקה  90022900
 5.0 9כימיה פיזיקלית א 90029992
  0.0 9כימיה פיסיקלית מעבדה א  90029952
 0.0 9כימיה קוונטית  90020052
 2.0 מדע וטכנולוגיה -נושאים בננו  90020005
 0.0 2ביוכימיה א  90521002
 0.0 9עקרונות בהנדסה כימית  05029092
 9.5 מבוא לחומרים 05020252
  0.5 מבוא לחישובים להנדסה כימית 05020022

 .065 סה"כ 
 
 סמסטר ו 

 נק"ז שם מקצוע מס' מקצוע
 0.5 כימיה אי אורגנית  90020022
 2.0 מדע וטכנולוגיה -נושאים בננו  90020005
 0.0 0כימית עקרונות בהנדסה   05020022
 9.0 2מעבדה בהנדסה כימית  05020090
 0.0 מבנה ותכונות-מוליכים למחצה  חומרים 05020902
 0.0 תכנון וניתוח ריאקטורים  05020902

 .715 סה"כ 
 
  

 תשע"ד – שנה ד
 סמסטר ז  

 נק"ז שם מקצוע מס' מקצוע
 0.5 הקשר הכימי  90029002
 2.0 וטכנולוגיהמדע  -נושאים בננו  90020000
  9.5 מבוא לספקטרוסקופיה 90020092
  9.0 9מעבדה בהנדסה כימית   05020000
 9.5 דינמיקה ובקרה* 05020022
 0.5 *2תכנון תהליכים ופרויקט הנדסי  05020052
 0.5 תהליכי הפרדה בהנדסה כימית 05020002

 .715 סה"כ 
    

 סמסטר ח
 נק"ז שם מקצוע מס' מקצוע

 2.0 היסטוריה, מתודולוגיה ואתיקה במדע 90029901
  9.5 מבוא למכניקה סטטיסטית 90020002
 2.0 מדע וטכנולוגיה –נושאים בננו  90020000
 9 שיטות דיגום, בקרת איכות, וניתוח תוצאות 90020502
 0.5 *9תכנון תהליכים ופרויקט הנדסי  05020002
 0.0 מבוא לתורת הפולימרים 05020552

 7152 סה"כ 
  

 * לקורס זה יוכלו להירשם אך ורק סטודנטים הנמצאים מבחינה אקדמית בשנה האחרונה       
 ללימודיהם.      

 
 קורסי בחירה 

 נק"ז בחירה חופשית(.  5.0)כולל    נק"ז  בחירה  90  סה"כ
 בחירה  מהנדסה כימית  נק"ז  29 -מתוכן  

 נק"ז בחירה חופשית(.  5.0)כולל   בחירה מכימיה נק"ז 29 -           
 

 ניתן להמיר קורסי בחירה בכימיה בקורסים  אחרים בפקולטה למדעי הטבע,
 וקורסי בחירה בהנדסה כימית בקורסים בפקולטה למדעי ההנדסה, באישור מרכזי המסלול. 

 
 
 
 


