
מעודכן לתאריך: 20.8.20

שעותיום ג'שעות

8:00-9:008:00-9:00

9:00-10:009:00-10:00

10:00-11:0010:00-11:00

11:00-12:0011:00-12:00

12:00-13:00

מבוא 
לגיאופיסיקה

 ת' 206-
13041 קב' 

11

12:00-13:00

13:00-14:00

מבוא 
לגיאופיסיקה

 ת' 206-
13041 קב' 

12

13:00-14:00

14:00-15:0014:00-15:00

15:00-16:0015:00-16:00

16:00-17:0016:00-17:00

17:00-18:0017:00-18:00

18:00-19:0018:00-19:00

19:00-20:0019:00-20:00

20:00-21:0020:00-21:00

פיסיקההנדסת בנייןסטודנטים לתואר כפול בגיאולוגיה ומדעי המחשב נא להתעדכן באתר המחלקה למדעי המחשב
מתמטיקהגיאולוגיהסטודנטים לתואר כפול בגיאולוגיה ומדעי החיים נא להתעדכן באתר המחלקה למדעי החיים

מדעי החייםסטודנטים לתואר כפול בגיאולוגיה והנדסת בניין נא להתעדכן באתר המחלקה להנדסת בניין

גיאולוגיה 
סטרוקטורלית

 ת' 12  206-
12311

מבוא לדינמיקה 
של 

האטמוספירה 
והים 206-13651

מבוא 
לאקולוגיה ת' 
(קב' 12) 205-

13111

מבוא 
לאקולוגיה ת' 
(קב' 13) 205-

13111

ניתוח 
אגנים

גיאומורפולוגיה:
 מכניקה 

ואבולוציה של 
נוף ת' 206-

26201

פורמיניפרי
ם כסמנים 
בסביבה 
הימית 

206-26061

גיאולוגיה 
סטרוקטורלית

 ת' 11  206-
12311

פיזיקה 2 ג' ש' 203-11431

מבוא להסתברות א' ת' 201-19091 יסודות 
הגנטיקה 
ש' 205-
11611

גיאולוגיה של 
נפט וגז 206-

261111

יסודות 
הגנטיקה 
 ת' (קב 

-205   (11
11611

ביוגיאוכימיה 
של דלקים 
פוסיליים

מבוא להסתברות 
א'  ש' 201-19091

פיזיקה 2ג' ת' 
(קב' 11) 203-

11431

פיזיקה 
2ג' ת'      
 (קב' 13) 

-203
11431

אבולוציה ת' 205-
13171 קב' 16

מבוא לגיאופיזיקה ש' 206-13041

גיאולוגיה סטרוקטורלית  ש
206-12311 

סמינר מחלקתי חובת נוכחות 
לתלמידי תואר שני (3 סמ')

גיאוכימיה של 
נפט וגז ש' 206-

26101
יסודות 

הגנטיקה  ת' 
(קב 12)   205-

11611

פיזיקה 
2ג' ת'      
 (קב' 13) 

-203
11431

פיזיקה 
2ג' ת'      

 (קב' 
 (12/15

-203
11431

מנהור 
בסלע ש' 

-206
23861

גיאומורפולוגיה:
 מכניקה 

ואבולוציה של 
נוף ש' 206-

25401

אבולוציה ש' 
 205-13171

(שנה ד')

מבוא 
לאקולוגי

ה ש' 
-205

13111

מערכת לסמסטר א' תש"פ שנה ג' + מוסמכים
יום ה'יום ד'יום ב'יום א'

קביעת גיל 
206-25151

איזוטופים 
יציבים 

ורדיואקטיביים 
ש' 206-23951

בעיות זיהום מים ש
206-29321 

בעיות זיהום מים ת'

מבוא 
לאקולוגיה ת' 
(קב' 14) 205-

13111

יסודות 
הגנטיקה 
 ת' (קב 

 (15,16,17
-205  
11611

פיזיקה 2ג' ש' 203-11431

http://in.bgu.ac.il/engn/struct/Pages/SystemTable.aspx
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