
 

 

 

פ"אתש קיץלסמסטר  מערכת שעות  
7.2119. החל מה  

האוניברסיטה סגורה לרגל חופשה מרוכזת 12.8.72-12.8.22-בין התאריכים ה  

 ייתכנו שינויים במערכת השעות – פתיחת הקורסים והמעבדות מותנה במספר מינימלי של נרשמים

2+ ת'  4ש'   )2פיזיקה ( 0509.1829  

קבוצת 
 שיעור

תשעו יום   תאריכים 

13:30-09:30 א' הרצאה 20  29.8 ,15.8 ,8.8 ,1.8 ,25.7  

13:30-09:30 ג'    17.8 ,10.8 ,3.8 ,27.720.7,  

3013-09:30: ה'    5.8 ,29.722.7,  

16:00-14:00 א' תרגול 21  29.8 ,15.8 ,8.8 ,1.8 ,25.7  

16:00-14:00 ג'    17.8 ,10.8 ,3.8 ,20.7,27.7  

22.7,29.7, 5.8  6:001-14:00 ה'    

16:00-14:00 א' תרגול 22  29.8 ,15.8 ,8.8 ,1.8 ,25.7  

16:00-14:00 ג'    17.8 ,10.8 ,3.8 ,20.7,27.7  

22.7,29.7, 5.8  16:00-14:00 ה'    

 

2.9.2021  –בחינה מועד א'   

4.10.2021  –בחינה מועד ב'   

1+ ת'  3ש'  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה  0509.2801  

קבוצת 
 שיעור

 תאריכים שעות יום 

,26.719.7, 2.8, 9.8, 16.8  12:00-09:00 ב' הרצאה 10  

20.7,27.7, 3.8, 10.8, 17.8  12:00-09:00 ג'    

,29.722.7, 5.8  0021-09:00: ה'    

00:51-13:00 ב' תרגיל 11  19.7,26.7 ,2.8 ,9.8 ,16.8 

0031:-0041: ה'    5.8 ,22.7,29.7  



 

 

 

2.9.2021 –בחינה מועד א'   

4.10.2021 –בחינה מועד ב'   

)2מעבדה ( –אלקטרוניקה  0512.3592 4מ'    

קבוצת 
 שיעור

 תאריכים שעות יום

0090:-0031: ב' 07  0.83 ,16.8 ,9.8 ,.82 26.719.7,  
0090:-0031: ה'   ,9.92.9, 19.8 ,12.8 ,5.8 ,29.7 ,

22.7 
0041:-0081: ב' 08  30.8 ,16.8 ,9.8 ,.82 19.7,26.7  

'ה   :0081-:0041  2.9,9.9 ,19.8 ,12.8 ,5.8 ,29.7 ,
22.7 

18:00-14:00 ג' 09  31.8 ,17.8 ,10.8 ,3.8 ,20.7,27.7  
18:00-14:00 ד'   1.9,14.9 ,18.8 ,11.8 ,4.8 ,

21.7,28.7 
 

4) מ' 3( מעבדה-אלקטרוניקה 30512.359  

קבוצת 
 שיעור

 תאריכים שעות יום

13:00-09:00 ג' 07  31.8 ,17.8 ,10.8 ,3.8 ,727.20.7,  

13:00-09:00 ד'   ,14.91.9 ,18.8 ,11.8 ,4.8 ,
28.721.7,  

 

מקומות בקבוצה) 27(   3מעבדה מ'  –זרימה ומעבר חום   0542.4092  

קבוצת 
רשיעו  

 תאריכים שעות יום

12:00-09:00 ב' 05  26.7 ,2.8 ,9.8 ,16.8 ,30.8 

 1.9, 18.8, 11.8, 4.8, 28.7  12:00-09:00 ד' 

 

 יבוצעו שתי מעבדות במתכונת של שתי משמרות :  11.8-ו 9.8בתאריכים   •
.15-12ומשמרת צהרים  12-9משמרת בוקר     

 זרת דוחות.יתקיימו השלמות + הח 1.9-ו 30.8בתאריכים  •
 


	מערכת שעות לסמסטר קיץ תשפ"א
	0509.1829 פיזיקה (2)  ש' 4 + ת' 2

