
מעודכן לתאריך: 20.8.20מערכת לסמסטר א' תש"פ שנה א'

ה'שעות

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

מבוא לכימיה - 14:00-15:00
יום סיוריםהנדסת בניין ת'

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00
לינארית 
להנדסת 

מכונות ת'53 
201-19321

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

הנדסת בנייןגיאולוגיהמקרא:
מדעי החייםמתמטיקה

מדמ"חכימיה

חדו"א 1 
להנדסה ת' 23

חדו"א 
למדעי 

המחשב ש 
20112361

מבוא 
ללוגיקה  ש 1 
 201-10201

(מדעי 
המחשב)

חדו"א ג'1  
ת 13

 153-15041
אנגלית 

מתקדמים 1 
קב' 3

       כימיה 
כללית 

ואנליטית 
 204-15081

ש'

 153-15041
אנגלית 

מתקדמים 
2 קב' 9

מבוא 
למינרלים 

וסלעים מ' 13 
206-11031

אלגברה ליניארית ג ת' 
21

מבוא 
למכניקת 
מבנים ת 
-374 21
11021

 

מבוא למינרלים וסלעים ש' 206-11031

מבוא למינרלים וסלעים ת' 206-11031

מבוא ללוגיקה  ש 1 
201-10201 (מדעי 

המחשב)

 הרצאות במסגרת תכנית למצטיינים 
"אשלים"

מבוא ללוגיקה  ת 12 
201-10201 (מדעי 

המחשב)

מבוא לאלגברה 
לינארית ג' ש' 201-

19281

מבוא לכימיה - 
הנדסת בניין ש

מבוא לאלגברה 
לינארית 

להנדסת מכונות 
ש' 201-19321

יום ג'

201-19711 ' 
 חדו"א 1

להנדסה ש

201-19141
 חדו"א ג'1

'ש
גרפיקה 

הנדסית ש' 
374-11011

כימיה כללית 
ואנליטית 204-

15081 ת 17

כימיה כללית 
ואנליטית 204-

15081 ש

יום ד'

התא ש' 
-205

מבוא 19011
למכניקת 
מבנים ש'2

התא מ' 
(קב' 11) 
(קב' 12) 

-205
19011

מבוא 
לאלגברה 
לינארית 

להנדסת בניין 
ש' 201-19041

 153-15041
אנגלית 

מתקדמים 1 
קב' 2

 153-15051
מתקדמים 2 

קב' 5

יום א'

201-19711  
 חדו"א 1

להנדסה ש2

חדו"א למדעי 
המחשב ש 
20112361

יום ב'

201-19141
'חדו"א ג'1 ש

מבוא 
למינרלים 
וסלעים מ' 

-206 13
11031

מבוא למינרלים וסלעים מ' 12 206-11031

חדו"א 1 למדעי 
המחשב ת' 21
חדו"א ג'1 ת 

אופציה ?

קריסטלוגרפיה
 גיאומטרית 
שו"ת (קב' 2) 

206-11051

קריסטלוגרפיה 
גיאומטרית 

שו"ת (קב' 2) 
גרפיקה 206-11051

הנדסית ת' 
(קב' 14) 374-

11011
כימי כללית 

ואנליטית ת' 17

קריסטלוגרפיה גיאומטרית 
שו"ת (קב' 1) 206-11051

כימי כללית 
ואנליטית ת' 17
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