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 :הנחיות לקריאת הטבלאות שלהלן

 קורסי חובה:

בו אתם מתחילים ללמוד תואר ראשון, ישארו דרישות  , תש"פפורטים בספר המערכת בידיעון קורסי החובה המ
רכת ויוחלף על ידי קורס חובה החובה עד סיום התואר ללא שינויים, אלא אם כן קורס חובה לא יוצע יותר במע

 .אחר
 

 קורסי בחירה וסמינריונים:

לשנה"ל  בתוספת שינויים , מעודכנים"פידיעון תשקורסי הבחירה והסמינריונים המפורטים בספר המערכת ב
ולא בטוח שיישארו זהים לאורך השנים. ייתכן שבכל שנה יפתחו קורסי בחירה וסמינריונים אחרים, על  ,"פתש

 פי החלטת המחלקה.
 

 הסבר לגבי תנאים:

ש אם לקורס לעיתים, על מנת להירשם לקורס מסוים יש לעמוד בדרישות ובתנאים מסוימים. בכדי לדעת מרא
פרטים נוספים מסוים יש תנאי קדם הקשורים אליו, ניתן להסתכל בספר מערכת השעות, או ללחוץ על כפתור 

 בחיפוש הנושא באתר הרישום, ושם לצפות בפרטים נוספים על הקבוצה הנבחרת. 
 

 סוגי התנאים הקיימים במערכת:

 א. תנאי קדם
 ב. תנאי מקביל

  ג. תנאי צמוד
 סיביד. תנאי אקסקלו
 ה. תנאי המשך

 

 פירוט:

  . תנאי קדםא

 תנאי מסוג "קדם" פירושו שעל הסטודנט לעבור קורס בסיסי לפני הרישום לקורס מתקדם. 

לכימיה אורגנית מהווה תנאי קדם  א' כימיה כללית. כך כימיה אורגנית א'לפני  א' כימיה כללית: יש ללמוד לדוגמא
 .א'

י בשנה"ל קודמת, או באותה שנה בסמסטר קודם. תנאי זה אינו הסטודנט חייב לקחת את הקורס הבסיס
 מאפשר לסטודנט לקחת את שני הקורסים באותו סמסטר! 

במקרים מסוימים הסטודנט חייב ללמוד כמה קורסים בסיסיים כדי להירשם לקורס מתקדם. כמו כן, יתכן 
  שקיימים מספר אפשרויות לקורסים בסיסיים והסטודנט צריך לבחור מהם.

המערכת תאפשר לסטודנט  מקריםאם הסטודנט לא קיבל עדין ציון בקורס בסיסי משנה קודמת, בחלק מה
להירשם לקורס המתקדם, אך תתריע בפניו ותזהירו שאין ציון בקורס הבסיסי, ובחלק מהמחלקות לא יתאפשר 

ל את רישומו לקורס רישום לקורס. אם הסטודנט נכשל בסופו של דבר בקורס הבסיסי, זכותה של המחלקה לבט
 המתקדם.

 
 ב. תנאי מקביל 

 תנאי מסוג "מקביל" הנו כמו תנאי מסוג "קדם" (ע"ע) בתוספת אחת:
 ניתן להירשם לקורס המתקדם גם אם הקורס הבסיסי נלמד באותו סמסטר. 

כימיה ל. כך שיש להירשם ב'כימיה אורגנית במקביל ל  ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה: יש ללמוד לדוגמא
 . פקטרוסקופיה וקביעת מבנהסלקודם ומיד אחר כך   ורגנית ב'א
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 ג. תנאי צמוד 

תנאי מסוג "צמוד" פירושו שהקורס המבוקש קשור בקשר הדוק עם קורס מסוים נוסף, וחובה להירשם לשניהם 
בו זמנית. לא ניתן להירשם לקורס המבוקש מבלי להירשם לקורס הקשור אליו. רישום חלקי יגרור מחיקת 

 ישום אוטומטית גם לקורס המבוקש.ר

 
 ד. תנאי אקסקלוסיבי

תנאי אקסקלוסיבי משמעו כי לא ניתן ללמוד שני קורסים בעלי תוכן דומה. ניתן להירשם לאחד מהקורסים 
 בלבד. 

 . ואנליטית מעבדה בכימיה כלליתאם כבר למדת  מעבדה בכימיה אנליטית: לא ניתן ללמוד לדוגמא
 

 ה. תנאי המשך

בא לחבר בין שני קורסים סמסטריאליים, אשר האחד ניתן בסמסטר א' והשני בסמסטר ב' ויש לקחת  תנאי זה
 את שניהם, כצמד, באותה השנה. רישום חלקי יגרור מחיקת רישום אוטומטית גם לקורס המבוקש.
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 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)

  
         

     "פתש – 84101מסלול  -כימיה מורחב 
         

         
    )84101001חובה ( -שנה א'  

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

 שם נושא קדם קדם

       0 0 2 2 כימיה כללית א' 84101
       0 0 2 4 כימיה אי אורגנית  84102
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 כימיה כללית ב' 84103
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 מבוא לכימיה אורגנית 84104

 כימיה אי אורגנית 84102 קדם      

מעבדה בכימיה כללית  84105
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 2 0 0 ואנליטית א'

מעבדה בכימיה כללית  84106
 0 2 0 0 ואנליטית ב'

 'אכללית כימיה  84101 קדם

מעבדה בכימיה  84105 קדם
 כללית א'

סטטיסטיקה והסתברות  84107
    0 0 0 2 לכימאים

       0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים א' 84171

מתמטיקה לכימאים  84171 קדם 0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים ב' 84172
 א'

       0 0 2 4 פיסיקה כללית לכימאים א' 84181

 0 0 2 4 ללית לכימאים ב'פיסיקה כ 84182
מתמטיקה לכימאים  84171 קדם

 א'

פיסיקה כללית  84181 קדם
 לכימאים א'

 מעבדה בפיזיקה לכימאים 84184
מתמטיקה לכימאים  84171 קדם 0 1 0 0

 א'

פיסיקה כללית  84181 קדם    
 לכימאים ב'

       0 0 0 2 ביולוגיה בסיסית לכימאים 84294
          

 
 

35       סה"כ נ"ז  בשנה א' :    
 
 

 
 

 '  :תנאי מעבר משנה א' לשנה ב
ל בסוף כל שנת לימודים מקיימת ועדת ההוראה של המחלקה הערכת הישגיהם האקדמיים של הסטודנטים לצורך הדיון במעבר משנה לשנה. סטודנט שקיב

ית א', כימיה כללית ב', כימיה אי אורגנית ומבוא לכימיה אורגנית יופסקו לימודיו בארבעת קורסי הליבה של שנה א': כימיה כלל 68-ממוצע הנמוך מ
 במחלקה לכימיה.
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 מורחב  
 

 )84101002חובה ( -שנה ב' 
          

קוד 
 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

סוג 
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

 מתמטיקה לכימאים א' 84171 קדם    2 2 ימיהמבוא למחשבים בכ 84190

 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 0 2 3 כימיה אורגנית א' 84205
 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם            

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 2 2 כימיה אורגנית ב' 84206

מעבדה בכימיה אורגנית  84207
 0 4 0 0 א'

 ימיה אורגניתמבוא לכ 84104 קדם

מעבדה בכימיה כללית  84106 קדם
 ואנליטית ב'

 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 4   א' כימיה פיזיקלית 84209
 כימיה אי אורגנית  84102 קדם      
 כימיה כללית ב' 84103 קדם            
 מתמטיקה לכימאים א' 84171 קדם            
 מתימטיקה לכימאים ב' 84172 קדם            

פיסיקה כללית לכימאים  84182 קדם            
 ב'

 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 4 כימיה פיזיקלית ב' 84210
 כימיה אי אורגנית  84102 קדם      
 כימיה כללית ב' 84103 קדם      
 מתמטיקה לכימאים א' 84171 קדם      
 לכימאים ב' מתימטיקה 84172 קדם      

פיסיקה כללית לכימאים  84182 קדם      
 ב'

 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      

בכימיה  'מעבדה א 84211
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 2 0 0 פיזיקלית

 כללית ב'כימיה  84103 קדם      
 מעבדה בכימיה כללית א' 84105 קדם      
 לית ב'מעבדה בכימיה כל 84106 קדם      
 מעבדה בכימיה אנליטית  84109 קדם      

 כימיה כללית א' 84101 קדם   1 2 סימטריה בכימיה 84224
 כימיה אי אורגנית  84102 קדם      
 כימיה כללית ב' 84103 קדם      
 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם      
 מתמטיקה לכימאים ב' 84172 קדם      

קת מבוא למכני 84225
 כימיה כללית  ב' 84103 קדם 0 0 1 3 הקוונטים א'

 א'מתמטיקה לכימאים  84171 קדם      
 מתמטיקה לכימאים ב' 84172 קדם      

פיסיקה כללית לכימאים  84181 קדם      
 א'

פיסיקה כללית לכימאים  84182 קדם      
 'ב

 כימיה פיזיקלית א'   84209 קדם      
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ספקטרוסקופיה וקביעת  84237
 0 0 1 2 מבנה

 כימיה כללית א' 84101 קדם
 כימיה אי אורגנית  84102 קדם
 כימיה כללית ב' 84103 קדם
   

 מבוא  לכימיה אורגנית 84104 קדם

פיסיקה כללית לכימאים  84181 קדם      
 א'

קה כללית לכימאים פיסי 84182 קדם      
 ב'

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם      

 'אלכימאים  מתמטיקה 84171 קדם 0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים ג' 84273

 לכימאים ב' מתמטיקה 84172 קדם      

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 0 2 מבוא למחקר 84296
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      
 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      
 ב'כימיה פיזיקלית  84210 קדם      

 
 

 49        בשנה ב':   נ"זסה"כ 
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 מורחב
 

     )84101003חובה ( -שנה ג' 
          

קוד 
סוג תנאי  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

 שם נושא קדם קדם

כימיה מעבדה ב 84214
 0 2 0 0 אינסטרומנטלית

 כימיה כללית א' 84101 קדם
 כימיה אי אורגנית א' 84102 קדם

      

 כימיה כללית ב' 84103 קדם

מבוא לכימיה  84104 קדם
 אורגנית

 כימיה פיזיקלית א'   84209 קדם
   ב'כימיה פיזיקלית  84210 קדם

ספקטרוסקופיה  84237 קדם
 וקביעת מבנה

כימיה אי אורגנית מתקדמת  84301
 0 0 1 2 א'

 כימיה כללית א' 84101 קדם

 כימיה אי אורגנית א' 84102 קדם
 

 קדם
 

 כימיה כללית ב' 84103

מבוא לכימיה  84104 קדם      
 אורגנית

כימיה אי אורגנית מתקדמת  84302
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 1 2 ב'

 ימיה אי אורגנית א'כ 84102 קדם      

       
 קדם

 
 כימיה כללית ב' 84103

מבוא לכימיה  84104 קדם      
 אורגנית

כימיה אי אורגנית  84301 קדם      
 מתקדמת א'

מבוא לכימיה  84104 קדם 0 0 1 2 כימיה אורגנית מתקדמת א' 84307
 אורגנית

 א' כימיה אורגנית 84205 קדם      
 מיה אורגנית ב'כי 84206 קדם      
 ספקטרוסקופיה 84237 קדם           

מבוא לכימיה  84104 קדם 0 0 1 2 כימיה אורגנית מתקדמת ב' 84309
 אורגנית

 א' כימיה אורגנית 84205 קדם      
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      
 ספקטרוסקופיה 84237 קדם      

 כימיה אורגנית א' 84205 דםק 0 0 1 2 כימיה אורגנית פיסיקלית 84310

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      

 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם            

כימיה של מערכות  84318
 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 0 2 ביולוגיות א'

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      

ביולוגיה בסיסית  84294 קדם      
 לכימאים

כימיה של מערכות  84319
 0 0 0 2 ביולוגיות ב' 

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם    

ביולוגיה בסיסית  84294 קדם
 לכימאים

כימיה של מערכות  84318 קדם      
 ביולוגיות א'
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מכניקת הקוונטים  84326
מבוא למכניקת  84225 קדם 0 0 2 3 פיהוספקטרוסקו

 הקוונטים א'

מעבדה מתקדמת בכימיה  84347
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם  2   אורגנית

מעבדה בכימיה  84207 קדם      
 אורגנית א'

ספקטרוסקופיה  84237 קדם       
 וקביעת מבנה

מתמטיקה לכימאים  84172 קדם   1 2 מבוא למצב מוצק 84354
 ב'

 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם      

מתמטיקה לכימאים  84273 קדם      
 ג'

פיסיקה כללית  84182 קדם 0 0 1 2 אלקטרוכימיה 84850
 לכימאים ב'

 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם      

מתמטיקה לכימאים  84273 קדם      
 ג'

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם 0 0 0 2 מיהפולימרים בכי 84893

 
 

 36סה"כ נ"ז בקורסי חובה          
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 מורחב

 
 

   מהקורסים הבאים:  נ"ז 11-10יש לבחור  - ) 84101010שנה ג' קורסי בחירה (
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

 שם נושא קדם קדם

מבוא למכניקת  84225 קדם 0 0 2 2 כימיה חישובית 84328
 הקוונטים א'

מעבדה בכימיה אורגנית ג'  84345
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם 0 4 0 0 במעבדות מחקר

מעבדה בכימיה  84207 קדם      
 אורגנית א'

 ספקטרוסקופיה 84237 קדם      
 2 מבוא לאנליזה כימית 84357

 
 
 

  

 'אכימיה פיסיקלית  84209 קדם    
 כימיה פיסיקלית ב' 84210 קדם       

מעבדה א בכימיה  84211 קדם   
 פיזיקלית

כימיה  84214 קדם   
 אינסטרומנטלית

 קדם   
 

מבוא למכניקת  84225
 הקוונטים א'

 ספקטרוסקופיה 84237 קדם      

    0 0 0 2 מעבדת חקר ועבודת גמר 84458

מתמטיקה  84171 קדם    3 אופטיקה יסודות ויישומים 84635
 לכימאים א'

מתמטיקה  84172 קדם      
 לכימאים ב'

מתמטיקה  84273 קדם      
 לכימאים ג'

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 0 2 כימיה של  ביופולימרים 84887
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      

ערכות כימיה של מ 84318 קדם      
 ביולוגיות א'

 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם 0 0 1 2 מצב המוצק בכימיה ב' 84895
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם      

מבוא למכניקת  84225 קדם      
 הקוונטים א'

מכניקת הקוונטים  84326 קדם      
 וספקטרוסקופיה

מבוא למצב המוצק  84354 קדם      
 בכימיה

 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם 0 0 0 2 א לננו חומריםמבו 84901

 
 נ"ז 10-11סה"כ בקורסי בחירה 
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 מורחב
 
 

 4מבין  1סמינריון  – 01218410סמינריונים בחירה  –שנה ג' 

 

 

 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס

סוג 
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 שם נושא קדם קדם

מיה סמינריון בכי 84453
 קדם 2 0 0 0  אורגנית

 
84205 

 
 כימיה אורגנית א'

 

 קדם      
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם      

סמינריון בכימיה  84454
 קדם 2 0 0 0 תרופתית

 
84205 

 
 כימיה אורגנית א'

 
 יזיקלית ב'כימיה פ 84210 קדם      
 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם      

סמינריון בכימיה  84455
 קדם 2 0 0 0 פיסיקלית

 
84205 

 
 כימיה אורגנית א'

 

 קדם      
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      
 קלית ב'כימיה פיזי 84210 קדם      

סמינריון בכימיה של  84456
 קדם 2 0 0 0 חומרים

 
84205 

 
 כימיה אורגנית א'

 

 קדם      
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם      

 2סה"כ נ"ז בסמינריון בחירה 
 

   הרשאות להשתמש במחשבי המחלקה מתקבלות מקורסים אלו בלבדחובות נוספים - שעות מחלקה –

        שעות מחלקה שנה א'  84199
        שעות מחלקה שנה ב'  84299
        שעות מחלקה שנה ג' 84399

 
 48-49                         :          בשנה ג'סה"כ נ"ז   

 
 
 

 150-151 סה"כ נ"ז   לכל התואר במגמת תרופתית:        
 
 
 
 
 

 

 
 
    



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)                       
                 

          
 
 
 

     "פתש -  84102מסלול  -כימיה תרופתית מורחב 
          

     )84102001חובה ( -שנה א'  
         

         

סוג תנאי  סמינריון מעבדה ילתרג הרצאה שם קורס קוד קורס
 קדם

קוד תנאי 
 קדם

שם נושא 
 קדם

       0 0 2 2 כימיה כללית א' 84101
       0 0 2 4 כימיה אי אורגנית  84102

כימיה כללית  84101 קדם 0 0 2 3 כימיה כללית ב' 84103
 א'

כימיה כללית  84101 קדם 0 0 2 3 מבוא לכימיה אורגנית 84104
 א'

כימיה אי  84102 קדם      
 אורגנית

מעבדה בכימיה כללית ואנליטית  84105
כימיה כללית  84101 קדם 0 2 0 0 א'

 א'

מעבדה בכימיה כללית ואנליטית  84106
 0 2 0 0 ב'

כימיה כללית  84101 קדם
 'א

 84105 קדם
מעבדה 
בכימיה 
 כללית א'

סטטיסטיקה והסתברות  84107
    0 0 0 2 לכימאים

       0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים א' 84171

מתמטיקה  84171 קדם 0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים ב' 84172
 לכימאים א'

       0 0 2 4 פיסיקה כללית לכימאים א' 84181

 0 0 2 4 פיסיקה כללית לכימאים ב' 84182

מתמטיקה  84171 קדם
 לכימאים א'

 84181 קדם
פיסיקה 
כללית 

 לכימאים א'

 מעבדה בפיזיקה לכימאים 84184

מתמטיקה  84171 קדם  1  
 לכימאים א'

 84181 קדם    
פיסיקה 
כללית 

 לכימאים ב'
       0 0 0 2 ביולוגיה בסיסית לכימאים 84294

         
 

 
        53 סה"כ נ"ז  בשנה א' :  

 
 

 '  :תנאי מעבר משנה א' לשנה ב
 ההוראה של המחלקה הערכת הישגיהם האקדמיים של הסטודנטים לצורך הדיון במעבר משנה לשנה. בסוף כל שנת לימודים מקיימת ועדת 

 בארבעת קורסי הליבה של שנה א': כימיה כללית א', כימיה כללית ב',  68-סטודנט שקיבל ממוצע הנמוך מ
 ית יופסקו לימודיו במחלקה לכיכימיה אי אורגנית ומבוא לכימיה אורגנ
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 תרופתית
 

 )84102002חובה ( -ה ב' שנ
 

          

קוד 
 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

סוג 
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

 מתמטיקה לכימאים א' 84171 קדם    2 2 מבוא למחשבים בכימיה 84190

 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 0 2 3 כימיה אורגנית א' 84205
 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם            

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 2 2 כימיה אורגנית ב' 84206

מעבדה בכימיה אורגנית  84207
 0 4 0 0 א'

 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם

מעבדה בכימיה כללית  84106 קדם
 ואנליטית ב'

 א' כימיה כללית 84101 קדם 0 0 2 4   א' כימיה פיזיקלית 84209
 כימיה אי אורגנית  84102 קדם      
 כימיה כללית ב' 84103 קדם            
 מתמטיקה לכימאים א' 84171 קדם            
 מתימטיקה לכימאים ב' 84172 קדם            
 פיסיקה כללית לכימאים ב' 84182 קדם            

 ה כללית א'כימי 84101 קדם 0 0 2 4 כימיה פיזיקלית ב' 84210
 כימיה אי אורגנית  84102 קדם      
 כימיה כללית ב' 84103 קדם      
 מתמטיקה לכימאים א' 84171 קדם      
 מתימטיקה לכימאים ב' 84172 קדם      
 פיסיקה כללית לכימאים ב' 84182 קדם      
 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      

בכימיה  'מעבדה א 84211
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 2 0 0 יתפיזיקל

 כללית ב'כימיה  84103 קדם      
 מעבדה בכימיה כללית א' 84105 קדם      
 מעבדה בכימיה כללית ב' 84106 קדם      
 מעבדה בכימיה אנליטית  84109 קדם      

 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 1 2 סימטריה בכימיה 84224
 כימיה אי אורגנית  84102 קדם      
 כימיה כללית ב' 84103 קדם      
 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם      
 מתמטיקה לכימאים ב' 84172 קדם      

מבוא למכניקת הקוונטים  84225
 כימיה כללית  ב' 84103 קדם 0 0 1 3 א'

 א'מתמטיקה לכימאים  84171 קדם      
 ים ב'מתמטיקה לכימא 84172 קדם      
 פיסיקה כללית לכימאים א' 84181 קדם      
 'בפיסיקה כללית לכימאים  84182 קדם      
 כימיה פיזיקלית א'   84209 קדם      
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ספקטרוסקופיה וקביעת  84237
 0 0 1 2 מבנה

 כימיה כללית א' 84101 קדם
 אי אורגנית כימיה  84102 קדם
 כימיה כללית ב' 84103 קדם
 מבוא  לכימיה אורגנית 84104 קדם

 א'פיסיקה כללית לכימאים  84181 קדם      

 פיסיקה כללית לכימאים ב' 84182 קדם      

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם      

 'אם לכימאי מתמטיקה 84171 קדם 0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים ג' 84273

 לכימאים ב' מתמטיקה 84172 קדם      

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 0 2 מבוא למחקר 84296
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      
 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      
 ב'כימיה פיזיקלית  84210 קדם      

 
 49סה"כ נ"ז בשנה ב' :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 

  תרופתית
 שנה ג' - חובה (84102003)

         

סוג תנאי  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

מעבדה בכימיה  84214
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 2 0 0 אינסטרומנטילית

 כימיה אי אורגנית א' 84102 קדם      
 כימיה כללית ב' 84103 קדם      
 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם      
 כימיה פיזיקלית א'   84209 קדם      
   ב'כימיה פיזיקלית  84210 קדם      

ספקטרוסקופיה וקביעת  84237 קדם      
 מבנה

כימיה אי אורגנית  84301
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 1 2 מתקדמת א'

 כימיה אי אורגנית א' 84102 קדם      

       
 קדם

 
 כימיה כללית ב' 84103

 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם      

כימיה אורגנית מתקדמת  84307
 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם 0 0 1 2 א'

 'אכימיה אורגנית  84205 קדם      
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      
 וסקופיהספקטר 84237 קדם            

כימיה אורגנית מתקדמת  84309
 'אכימיה אורגנית  84104 קדם 0 0 1 2 ב'

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם      
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      

ספקטרוסקופיה וקביעת  84237 קדם       
 מבנה

 'אכימיה אורגנית  84205 קדם 0 0 1 2 כימיה אורגנית פיסיקלית 84310
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      
 'אכימיה פיזיקלית  84209 קדם      
 'בכימיה פיזיקלית  84210 קדם            

כימיה של מערכות  84318
 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 0 2 ביולוגיות א'

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      

ביולוגיה בסיסית  84294 קדם      
 לכימאים 

כימיה של מערכות  84319
 כימיה אורגנית א' 84205 קדם     0 0 0 2 ביולוגיות ב' 

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם          

ביולוגיה בסיסית  84294 קדם      
 לכימאים

כימיה של מערכות  84318 קדם      
 ביולוגיות א'

מעבדה בכימיה אורגנית  84345
 0 4 0 0 ג' במעבדות מחקר

 'אכימיה אורגנית  84205 קדם

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם

מעבדה בכימיה  84207 קדם
 אורגנית א'

 ספקטרוסקופיה 84237 קדם      
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מעבדה מתקדמת  84347
 'אכימיה אורגנית  84205 קדם  2   בכימיה אורגנית

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      

מעבדה בכימיה  84207 קדם      
 ורגנית א'א

ספקטרוסקופיה וקביעת  84237 קדם       
 מבנה

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 1 4 כימיה תרופתית א' 84360
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      

ביולוגיה בסיסית  84294 קדם      
 לכימאים 

כימיה של מערכות  84318 קדם      
 ביולוגיות א'

 0 0 0 4 'ב כימיה תרופתית 84361
 כימיה אורגנית א' 84205 קדם
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם

כימיה של מערכות  84318 קדם      
 ביולוגיות א'

 א' תרופתיתכימיה  84360 קדם      
 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 0 2 חילוף חומרים משני 84364

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      

כימיה של מערכות  84318 קדם      
 ביולוגיות א'

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 0 2 כימיה אנליטית 84367
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      

 0 0 0 2 כימיה של ביופולימרים 84887
 כימיה אורגנית א' 84205 קדם
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם

כימיה של מערכות  84318 קדם      
 יולוגיות א'ב

  

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

         
 39סה"כ נ"ז בקורסי חובה             
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 תרופתית
 

 
 שנה ג' - בחירה (84102010) -7-8 נ"ז לפי הקבוצות הבאות :

         

 

סוג תנאי  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 קדם שם נושא

מבוא למכניקת  84225 קדם 0 0 2 2 כימיה חישובית 84328
 הקוונטים א'

84354 
 מבוא למצב המוצק

 0 0 1 2 בכימיה
 

 מתמטיקה לכימאים ב' 84172 קדם
 'אכימיה פיזיקלית  84209 קדם
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם
 מתמטיקה לכימאים ג' 84273 קדם

 0 0 0 2 מבוא לאנליזה כימיה 84357

 כימיה פיסיקלית א' 84209 קדם
 כימיה פיסיקלית ב' 84210 קדם

מעבדה בכימיה  84211 קדם
 פיזיקלית א'

 כימיה אינסטרומנטלית 84214 קדם

מבוא למכניקת  84225 קדם
 הקוונטים א'

 ספקטרוסקופיה 84237 קדם

בדת חקר ועבודת מע 84458
    2 0 0 0 גמר

אופטיקה יסודות  84635
 מתמטיקה לכימאים א' 84171 קדם 0 0 0 3 ויישומים

 מתמטיקה לכימאים ב' 84172 קדם      
 מתמטיקה לכימאים ג' 84273 קדם      

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם 0 0 0 2 פולימרים בכימיה 84893
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם 0 0 0 2 מבוא לננו חומרים 84901

 7-8סה"כ נ"ז בקורסי בחירה  
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 תרופתית
 
 

 4מבין  1סמינריון  – 84102012סמינריונים בחירה  –שנה ג' 

 

 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס

סוג 
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 שם נושא קדם קדם

סמינריון בכימיה  84453
 קדם 2 0 0 0  אורגנית

 
84205 

 
 כימיה אורגנית א'

 

 קדם      
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם      

סמינריון בכימיה  84454
 קדם 2 0 0 0 תרופתית

 
84205 

 
 כימיה אורגנית א'

 
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם      
 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם      

סמינריון בכימיה  84455
 קדם 2 0 0 0 פיסיקלית

 
84205 

 
 כימיה אורגנית א'

 

 קדם      
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם      

סמינריון בכימיה של  84456
 קדם 2 0 0 0 חומרים

 
84205 

 
 כימיה אורגנית א'

 

 קדם      
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם      

 2סה"כ נ"ז בסמינריון בחירה 
 

   הרשאות להשתמש במחשבי המחלקה מתקבלות מקורסים אלו בלבדחובות נוספים - שעות מחלקה –

        שעות מחלקה שנה א'  84199
        שעות מחלקה שנה ב'  84299
        שעות מחלקה שנה ג' 84399

 
 48-49                         :          בשנה ג'סה"כ נ"ז   

 
 
 

 150-151        תית: לכל התואר במגמת תרופ   נ"זכ סה"
 
 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 ות זכות (נ"ז)ו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודשימ

 
 

 תש"פ 103-84מסלול  -רחבום מימדע חומרכימיה 
 
 

 )18410300חובה ( -' אשנה 
 
 
 

         

 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

 קדם
 שם נושא קדם

       0 0 2 2 א'כימיה כללית  84101
       0 0 2 4 כימיה אי אורגנית 84102
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 כימיה כללית ב' 84103
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 מבוא לכימיה אורגנית 84104

 כימיה אי אורגנית 84102 קדם      

84105 
מעבדה בכימיה כללית ואנליטית 

 א'
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 2 0 0

84106 
מעבדה בכימיה כללית ואנליטית 

 ב'
0 0 2 0 

 'אכימיה כללית  84101 קדם

 84105 קדם
מעבדה בכימיה כללית 

 א'

84107 
סטטיסטיקה והסתברות 

 לכימאים
2 0 0 0    

    0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים א' 84171
 תמטיקה לכימאים א'מ 84171 קדם 0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים ב' 84172
    0 0 2 4 פיסיקה כללית לכימאים א' 84181

 0 0 2 4 פיסיקה כללית לכימאים ב' 84182
 מתמטיקה לכימאים א' 84171 קדם

 84181 קדם
פיסיקה כללית לכימאים 

 א'

 מעבדה בפיזיקה לכימאים 84184
 מתמטיקה לכימאים א' 84171 קדם  1  

 84181 קדם    
כללית לכימאים פיסיקה 

 ב'
       0 0 0 2 ביולוגיה בסיסית לכימאים 84294

         
 

 
 

 53סה"כ נ"ז שנה א' :



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 

 חומרים
 
 

 )00238410חובה ( -שנה ב' 
 

          

קוד 
 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

סוג 
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

 מתמטיקה לכימאים א' 84171 קדם    2 2 מבוא למחשבים בכימיה 84190

 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 0 2 3 כימיה אורגנית א' 84205
 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם            

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 2 2 כימיה אורגנית ב' 84206

מעבדה בכימיה אורגנית  84207
 0 4 0 0 א'

 רגניתמבוא לכימיה או 84104 קדם

מעבדה בכימיה כללית  84106 קדם
 ואנליטית ב'

 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 4   א' כימיה פיזיקלית 84209
 כימיה אי אורגנית  84102 קדם      
 כימיה כללית ב' 84103 קדם            
 מתמטיקה לכימאים א' 84171 קדם            
 טיקה לכימאים ב'מתימ 84172 קדם            
 פיסיקה כללית לכימאים ב' 84182 קדם            

 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 4 כימיה פיזיקלית ב' 84210
 כימיה אי אורגנית  84102 קדם      
 כימיה כללית ב' 84103 קדם      
 מתמטיקה לכימאים א' 84171 קדם      
 ם ב'מתימטיקה לכימאי 84172 קדם      
 פיסיקה כללית לכימאים ב' 84182 קדם      
 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      

בכימיה  'מעבדה א 84211
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 2 0 0 פיזיקלית

 כללית ב'כימיה  84103 קדם      
 מעבדה בכימיה כללית א' 84105 קדם      
 מעבדה בכימיה כללית ב' 84106 קדם      
 מעבדה בכימיה אנליטית  84109 קדם      

 כימיה כללית א' 84101 קדם   1 2 סימטריה בכימיה 84224
 כימיה אי אורגנית  84102 קדם      
 כימיה כללית ב' 84103 קדם      
 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם      
 מתמטיקה לכימאים ב' 84172 קדם      

נטים מבוא למכניקת הקוו 84225
 כימיה כללית  ב' 84103 קדם 0 0 1 3 א'

 א'מתמטיקה לכימאים  84171 קדם      
 מתמטיקה לכימאים ב' 84172 קדם      
 פיסיקה כללית לכימאים א' 84181 קדם      
 'בפיסיקה כללית לכימאים  84182 קדם      
 כימיה פיזיקלית א'   84209 קדם      
         
         
         



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

         

ספקטרוסקופיה וקביעת  84237
 0 0 1 2 מבנה

 כימיה כללית א' 84101 קדם
 כימיה אי אורגנית  84102 קדם
 כימיה כללית ב' 84103 קדם
   

 מבוא  לכימיה אורגנית 84104 קדם
 א'פיסיקה כללית לכימאים  84181 קדם      

 יסיקה כללית לכימאים ב'פ 84182 קדם      

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם      

 'אלכימאים  מתמטיקה 84171 קדם 0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים ג' 84273

 לכימאים ב' מתמטיקה 84172 קדם      

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 0 2 מבוא למחקר 84296
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      
 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם      
 ב'כימיה פיזיקלית  84210 קדם      

 
 49סה"כ נ"ז בשנה ב' :   

 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 
 
 
 

 חומרים
    )84103003חובה ( -שנה ג' 

 

קוד 
סוג תנאי  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

 שם נושא קדם קדם

מעבדה בכימיה  84214
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 0 2 אינסטרומנטלית

כימיה אי אורגנית  84102 קדם      
 א'

 כימיה כללית ב' 84103 קדם      

מבוא לכימיה  84104 קדם      
 אורגנית

 כימיה פיזיקלית א'   84209 קדם      
   ב'כימיה פיזיקלית  84210 קדם      

ספקטרוסקופיה  84237 קדם      
 וקביעת מבנה

כימיה אי אורגנית  84301
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 1 2 מתקדמת א'

כימיה אי אורגנית  84102 קדם      
 א'

       
 קדם

 
 כימיה כללית ב' 84103

מבוא לכימיה  84104 קדם      
 אורגנית

כימיה אי אורגנית  84302
 0 0 1 2 מתקדמת ב'

 כימיה כללית א' 84101 קדם

כימיה אי אורגנית  84102 קדם
 א'

 כימיה כללית ב' 84103 קדם

מבוא לכימיה  84104 קדם
 אורגנית

כימיה אי אורגנית  84301 קדם      
 מתקדמת א'

84310 
  
  
  

כימיה אורגנית 
 פיסיקלית

  
  
  

2 
  
  
  

1 
  
  
  

0 
  
  
  

0 
  
  
  

 'אכימיה אורגנית  84205 קדם
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם

כימיה פיסיקלית  84209 קדם
 'א

כימיה פיסיקלית  84210 קדם      
 ב'

כימיה של מערכות  84318
 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 0 2 ביולוגיות א' 

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      

ביולוגיה בסיסית  84294 קדם      
 לכימאים

של מערכות כימיה  84319
 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 0 2 ביולוגיות ב'

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      

ביולוגיה בסיסית  84294 קדם      
 לכימאים

כימיה של מערכות  84318 קדם      
 ביולוגיות א'

מכניקת הקוונטים  84326
מבוא למכניקת  84225 קדם 0 0 2 3 וספקטרוסקופיה

 א' טיםהקוונ

מעבדה מתקדמת  84347
 א'כימיה אורגנית  84205 קדם  2   בכימיה אורגנית

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      

ספקטרוסקופיה  84237 קדם       
 וקביעת מבנה

מבוא למצב המוצק  84354
מתמטיקה  84172 קדם 0 0 1 2 בכימיה

 לכימאים ב'

כימיה פיסיקלית  84209 קדם      
'א  

      
כימיה פיסיקלית  84210 קדם

 ב'

27384 קדם מתמטיקה  
 לכימאים ג'



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 מבוא לאנליזה 84357

 כימיה
 כימיה פיסיקלית א' 84209 קדם 0 0 0 2

 כימיה פיסיקלית ב' 84210 קדם      
 מעבדה א' בכימיה 84211 קדם      

 פיזיקלית
 מעבדה בכימיה 84214 קדם      

 ליתאינסטרומנט
 מבוא למכניקת 84225 קדם      

 א' הקוונטים
 ספקטרוסקופיה 84237 קדם      

 מעבדה במדע 84375
 חומרים

 כימיה פיסיקלית א' 84209 קדם 0 4 0 0

 כימיה פיסיקלית ב' 84210 קדם      

 מעבדה א' בכימיה 84211 קדם      
 פיזיקלית

 מעבדה בכימיה 84214 קדם      
 תאינסטרומנטלי

 כימיה פיסיקלית א' 84209 קדם 0 0 1 2 מצב המוצק בכימיה ב' 84895

 כימיה פיסיקלית ב' 84210 קדם      

 מבוא למכניקת 84225 קדם      
 א' הקוונטים

 מכניקת הקוונטים 84326 קדם      
 וספקטרוסקופיה

 מבוא למצב המוצק 84354 קדם      
 בכימיה

  קדם 0 0 0 2 מבוא לננו חומרים 84901
 כימיה פיזיקלית ב' 84210

 
 
 

 36סה"כ נ"ז חובה בשנה ג' : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 

 חומרים
     

 נ"ז   12-11סה"כ   – )84103010שנה ג' קורסי בחירה (
    

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 דםק
קוד תנאי 

 שם נושא קדם קדם

 קדם 0 0 2 2 מיה חישוביתכי 84328
 

 
 84225 

      
 

מבוא למכניקת 
 א' הקוונטים

מעבדת חדר  84458
    2 0 0 0 ועבודת גמר

אופטיקה יסודות  84635
מתמטיקה  84171 קדם    3 ויישומים

 לכימאים א'

מתמטיקה  84172 קדם      
 לכימאים ב'

מתמטיקה  84273 קדם      
 לכימאים ג'

 0 0 1 2 מיהאלקטרוכי 84850

פיזיקה לכימאים  84182 קדם
 ב'

 כימיה פיזיקלית 84210 קדם
 ב'

 קדם
 

84273 
 

מתמטיקה 
 לכימאים ג'

כימיה של  84887
 0 0 0 2 ביופולימרים

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם

 84318 קדם
כימיה של 

מערכות ביולוגיות 
 א'

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם 0 0 0 2 פולימרים בכימיה  84893

 11-12סה"כ נ"ז בקורסי בחירה   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 חומרים

 
 

 שנה ג' – סמינריונים בחירה 84103020 – סמינריון 1 מתוך   4 
 
 

קוד 
 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

סוג תנאי 
 קדם

קוד תנאי 
נושא קדםשם  קדם  

 

סמינריון בכימיה  84453
 2 0 0 0  אורגנית

 קדם
 

84205 
 

 כימיה אורגנית א'
 

 קדם
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

כימיה פיזיקלית  84209 קדם
 א'

כימיה פיזיקלית  84210 קדם
 ב'

סמינריון בכימיה  84454
 2 0 0 0 תרופתית

 קדם
 

84205 
 

 א'כימיה אורגנית 
 

 קדם
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

כימיה פיזיקלית  84209 קדם
 א'

כימיה פיזיקלית  84210 קדם
 ב'

סמינריון בכימיה  84455
 2 0 0 0 פיסיקלית

 קדם
 

84205 
 

 כימיה אורגנית א'
 

 קדם
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

כימיה פיזיקלית  84209 קדם
 א'

כימיה פיזיקלית  84210 קדם
 ב'

סמינריון בכימיה  84456
 2 0 0 0 של חומרים

 קדם
 

84205 
 

 כימיה אורגנית א'
 

 קדם
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

כימיה פיזיקלית  84209 קדם
 א'

כימיה פיזיקלית  84210 קדם
 ב'

 
  נ"ז 2סה"כ בסמינריון  בחירה 

 
     

  הרשאות להשתמש במחשבי המחלקה מתקבלות מקורסים אלו בלבדחובות נוספים - שעות מחלקה -
          
        שעות מחלקה שנה א'  84199
        שעות מחלקה שנה ב'  84299
        שעות מחלקה שנה ג' 84399

 
 
 
 
 
  

 49-50                                סה"כ נ"ז  בשנה ג':                    
 

 151-152סה"כ נ"ז לכל התואר בתכנית כימיה של מדע חומרים:     
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   שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)
    
         
         

 כימיה- דו ראשי - מסלול 84-260 – תש"פ
         

         
    )00016842( חובה  -שנה א'  

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

 שם נושא קדם קדם

       0 0 2 2 כימיה כללית א' 84101
       0 0 2 4 כימיה אי אורגנית  84102
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 כימיה כללית ב' 84103

 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 מבוא לכימיה אורגנית 84104

 כימיה אי אורגנית 84102 קדם      

מעבדה בכימיה כללית  84109
 כימיה כללית א' 84101 מקביל 0 2 0 0 ואנליטית 

       0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים א' 84171

מתמטיקה לכימאים  84171 קדם 0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים ב' 84172
 א'

       0 0 2 4 ימאים א'פיסיקה כללית לכ 84181

פיסיקה כללית  84181 קדם 0 0 2 4 פיסיקה כללית לכימאים ב' 84182
 לכימאים א'

פיסיקה כללית  84181 קדם  1   מעבדה בפיזיקה לכימאים 84184
 לכימאים א'

פיסיקה כללית  84182 מקביל      
 לכימאים ב'

          
 
 

 
 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב':

כל שנת לימודים מקיימת ועדת ההוראה של המחלקה הערכת הישגיהם האקדמיים של הסטודנטים לצורך הדיון במעבר משנה לשנה. סטודנט שקיבל בסוף 
לקה בארבעה קורסי הליבה של שנה א': כימיה כללית א', כימיה כללית ב', כימיה אי אורגנית , כימיה אורגנית א' יופסקו לימודיו במח 68 -ממוצע הנמוך מ

 לכימיה.
 
 
 
 
 
  

 47        -סה"כ נ"ז   בשנה א'
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 47  -סה"כ נ"ז  בשנה ב'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 דו ראשי

 
 )84260002חובה ( -שנה ב'

 
 
 

         

סוג תנאי  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 קדם

קוד תנאי 
 שם נושא קדם קדם

    0 0 2 2 מבוא למחשבים בכימיה 84190
84205 

 
 כימיה אורגנית א'

 
3 
 

2 
 

0 
 

0 
 כימיה כללית ב' 84103 קדם 

 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם      
 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 2 2 כימיה אורגנית ב' 84206
 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם 0 4 0 0 מעבדה בכימיה אורגנית א' 84207

מעבדה בכימיה כללית  84106 קדם      
 ואנליטית ב'

84209 
  
  
  
  

   א' כימיה פיזיקלית
  
  
  
  

4 
  
  
  
  

2 
  
  
  
  

0 
  
  
  
  

0 
  
  
  
  

 כימיה אי אורגנית  84102 קדם

 כימיה כללית ב' 84103 קדם

 מתמטיקה לכימאים א' 84171 קדם

פיסיקה כללית  84182 קדם
 לכימאים ב'

 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם 0 0 2 4 כימיה פיזיקלית ב' 84210

 כללית ב'  כימיה 84103 קדם 0 0 1 2 סימטריה בכימיה 84224

 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם      

 מתמטיקה לכימאים ב' 84172 קדם      

 כימיה אורגנית א' 84205 מקביל      

 כימיה פיזיקלית ב' 84210 מקביל  0 0 1 3 מבוא למכניקת הקוונטים א' 84225

 מתמטיקה לכימאים ב' 84237 קדם      

 פיזיקה לכימאים ב' 84182 קדם 0 0 1 2 ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה 84237

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם      

 כימיה אורגנית ב'  84206 מקביל      

 מתמטיקה לכימאים ב' 84172 קדם 0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים ג' 84273

 כימיה אורגנית ב' 84206 מקביל 0 0 0 2 מבוא למחקר 84296

 כימיה פיסקלית ב' 84210 מקביל      



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 דו ראשי
 

 )84260003שנה ג' חובה  (
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סוג תנאי  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 קדם

קוד תנאי 
 שם נושא קדם קדם

 כימיה פיזיקלית א' 84209 מקביל 0 2 0 0 מיה פיזיקליתבכי 'מעבדה א 84211

כימיה מעבדה ב 84214
 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם 0 2 0 0 אינסטרומנטלית

 0 0 1 2 כימיה אי אורגנית מתקדמת א' 84301

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם
 כימיה פיסיקלית ב' 84210 קדם
 

 קדם
 

84237 
וקביעת  ספקטרוסקופיה
 מבנה

84307 
  

 כימיה אורגנית מתקדמת א'
  

2 
  

1 
  

0 
  

0 
  

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם

 84237 קדם
 

 ספקטרוסקופיה
 וקביעת מבנה

  0 0 1 2 כימיה אורגנית פיסיקלית 84310
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם

  84210 קדם      
 כימיה פיזיקלית ב'

בכימיה מעבדה מתקדמת  84347
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם  2 0 0 אורגנית

שיטות מעבדה בכימיה  84202 קדם      
 אורגנית א'

שיטות מעבדה בכימיה  84203 קדם      
 'באורגנית 

ספקטרוסקופיה וקביעת  84237 קדם       
 מבנה

 15סה"כ נ"ז בקורסי חובה                
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 דו ראשי

 
 
 
 

    4מתוך  1סמינריון  –בחירה  )10060842שנה ג' סמנריון (

 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
סוג 

תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

 2 0 0 0 סמינריון בכימיה אורגנית  84453
 קדם

 
84206 

 
 כימיה אורגנית ב'

 
 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם

84454 
ינריון בכימיה סמ

 תרופתית
0 0 0 2 

 קדם
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם

84455 
סמינריון בכימיה 

 פיסיקלית
0 0 0 2 

 קדם
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם

84456 
סמינריון בכימיה של 

 חומרים
0 0 0 2 

 קדם
 

84206 
 

 יה אורגנית ב'כימ
 

 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם
 2ה נ"ז סמינריון בחיר

 
         
         

 הרשאות להשתמש במחשבי המחלקה מתקבלות מקורסים אלו בלבד -שעות מחלקה  -חובות נוספים 
         

       שעות מחלקה שנה א'  84199
       שעות מחלקה שנה ב'  84299
       שעות מחלקה שנה ג' 84399

 
 
 
 
 
 

 17סה"כ נ"ז  בשנה ג':                                   
 
 
 
 

 111      סה"כ נ"ז  לכל התואר בכימיה ראשי:   
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 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)
 

 כימיה- מסלול 84-250 ביולוגיה - מסלול 80-250 דו ראשי מובנה – תש"פ
         

         
    )80250001) (84250001( חובה  -שנה א'  

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

 שם נושא קדם קדם

       0 0 2 2 כימיה כללית א' 84101
       0 0 2 4 כימיה אי אורגנית  84102
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 כימיה כללית ב' 84103
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 מבוא לכימיה אורגנית 84104

 כימיה אי אורגנית  84102 קדם      

סטטיסטיקה והסתברות  84107
    0 0 0 2 לכימאים

 כימיה כללית א' 84101 מקביל 0 2 0 0 מעבדה בכימיה אנליטית 84109

    0 0 2 4 ים א'מתמטיקה לכימא 84171

 פיסיקה כללית א' 80111 קדם 0 0 2 4 פיסיקה כללית לכימאים ב' 84182
         

    0 0 0 2 ביולגיה של התא 80103
    0 0 1 3 פיסיקה כללית א' 80111

    0 0 1 2 מתמטיקה ב' 80131

    0 0 0 2 מבוא לביולוגיה א' 80701
    0 0 0 2 מבוא לביולוגיה ב' 80702

          
 
 

 
 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב':

ל בסוף כל שנת לימודים מקיימת ועדת ההוראה של המחלקה הערכת הישגיהם האקדמיים של הסטודנטים לצורך הדיון במעבר משנה לשנה. סטודנט שקיב
ימיה אי אורגנית , כימיה אורגנית א' יופסקו לימודיו במחלקה בארבעה קורסי הליבה של שנה א': כימיה כללית א', כימיה כללית ב', כ 68 -ממוצע הנמוך מ

 לכימיה.
 
 
 
 
 
 

 נ"ז ביולוגיה 13נ"ז כימיה   +       36=    49  -סה"כ נ.ז.  בשנה א'
. 
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 כימיה- מסלול 84-250 ביולוגיה - מסלול 80-250 דו ראשי מובנה – תש"פ
         

         
    ) 80250002) (84250002( חובה – ב'שנה  

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

 שם נושא קדם קדם

 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 0 2 3 כימיה אורגנית א' 84205

מבוא לכימיה  84104 קדם            
 אורגנית

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 2 2 ורגנית ב'כימיה א 84206

 84104 קדם 0 4 0 0 מעבדה בכימיה אורגנית א' 84207
 מבוא לכימיה

 אורגנית

 84106 קדם      
מעבדה בכימיה 

 כללית ואנליטית ב'

84209 
  
  
  
  

   א' כימיה פיזיקלית
  
  
  
  

4 
  
  
  
  

2 
  
  
  
  

0 
  
  
  
  

0 
  
  
  
  

 כימיה אי אורגנית  84102 קדם

 כימיה כללית ב' 84103 קדם

מתמטיקה לכימאים  84171 קדם
 א'

 מתימטיקה ב' 80131 קדם

פיסיקה כללית  84182 קדם
 לכימאים ב'

 כימיה פיזיקלית א' 84209 קדם 0 0 2 4 כימיה פיזיקלית ב' 84210

         
    0 0 1 4 ביוכימיה א' 80201
 ביוכימיה א' 80201 קדם 0 0 0 4 ביוכימיה ב' 80202
    0 0 0 2 מיקרוביולוגיה כללית 80203
    0 0 0 1 מבוא לוירולוגיה 80204
    0 0 0 2 מבוא לאימונולוגיה 80210
 ביוכימיה א מעבדה 80213 קדם 0 3 0 0 ב. מולוקולרית מעבדה 80231
 ביוכימיה א' 80201 קדם 0 3 0 0 ביוכימיה א' מעבדה 80232

 ביולוגיה מולוקולרית  80242
    0 0 2 2 והנדסה גנטית א'

          
 
 

 נ"ז ביולוגיה 24נ"ז כימיה   +  25=    49  -סה"כ נ"ז  בשנה ב'



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

    
    
         
         

 כימיה- מסלול 84-250 ביולוגיה - מסלול 80-250 דו ראשי מובנה – תש"פ
         
         

      )80250003)  (84250003( חובה - ג'  שנה 
         

 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
סוג 

תנאי 
 קדם

קוד תנאי 
 שם נושא קדם קדם

בכימיה  'מעבדה א 84211
 'בכימיה פיזיקלית  84210 קדם 0 2 0 0 פיזיקלית

כימיה מעבדה ב 84214
 ב'כימיה פיזיקלית  84210 קדם 0 2 0 0 אינסטרומנטלית

ספקטרוסקופיה וקביעת  84237
 0 0 1 2 מבנה

פיסיקה כללית  84182 קדם
 לכימאים ב'

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם

כימיה אי אורגנית  84301
 0 0 1 2 מתקדמת א'

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם
 כימיה פיסיקלית ב' 84210 קדם

אורגנית מתקדמת כימיה  84307
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם 0 0 1 2 א'

 0 0 0 2 כימיה אנליטית  84367

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם

 ביוכימיה א' 80201 קדם

 ביוכימיה ב' 80202 קדם

    0 0 1 2 מבוא לפיזיולוגיה של החי 80206
    0 0 0 2 מבוא לאקולוגיה 80207

 ביולוגיה של התא 80103 קדם 0 0 1 3 כללית גנטיקה 80208

    0 0 0 2 פיזיולוגיה של מערכות 80214

פיזיולוגיה של מערכות  80228
    0 1 0 0 מעבדה

 מבוא לאקולוגיה 80207 מקביל  0 1 0 0 מעבדה לאקולוגיה 80233
    0 0 2 2 ביואינפורמטיקה 80513

 0 0 0 9 קורס בחירה מהפקולטה 

נים בארבע למעוניי  
שנתי רפואה יש 
לבחור קורסים 
מוגדרים המתאימים 

 לדרישות התוכנית 
         

 נ"ז 41  -סה"כ בקורסי חובה

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 כימיה- מסלול 84-250 ביולוגיה - מסלול 80-250 דו ראשי מובנה – תש"פ

 
 )11250008) (11842500קורסי בחירה ( –שנה ג' 

 
וד ק שם נושא קדם

תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 קדם

קוד  שם קורס הרצאה תרגיל מעבדה סמינריון
 קורס

מעבדה מתקדמת   0 0 2 0 קדם 84206 כימיה אורגנית ב'
 בכימיה אורגנית

84347 

מעבדה בכימיה 
 אורגנית א'

       קדם 84207

 80548 התא מבנה ותפקוד 3 0 0 0   

נ"ז 3-2סה"כ בקורסי בחירה   
 

 שנה ג' – סמינריונים בחירה (84250010) (80250010)– סמינריון 1 מתוך   2 
 

קוד  שם נושא קדם
תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 קדם

קוד  שם קורס הרצאה תרגיל מעבדה סמינריון
 קורס

סמינריון בכימיה  0 0 0 2 קדם 84206 כימיה אורגנית ב'
 תרופתית

84454 

כימיה פיזיקלית 
 ב'

       קדם 84210

 
 

ינריוןסמ 0 0 0 2    80489 

 
 נ"ז 2סה"כ בסמינריון בחירה 

 
 

 הרשאות להשתמש במחשבי המחלקה מתקבלות מקורסים אלו בלבד -שעות מחלקה  -חובות נוספים 
 שעות מחלקה שנה א'  84199
 שעות מחלקה שנה ב'  84299

 שעות מחלקה שנה ג'  84399 
 שעות מחלקה שנה א' 80100
 שעות מחלקה שנה ב' 80200
 עות מחלקה שנה ג'ש 80300

 

 
 

 
 

  
 נ"ז ביולוגיה 26נ"ז כימיה     +     17-18=      43-44  -סה"כ נ.ז.  בשנה ג'

 
 
 

 

 
 78-79      -סה"כ נ"ז בכל התואר בכימיה               

 
 

   
 63   -סה"כ נ"ז בכל התואר במדעי החיים        

 
   

142-141     -סה"כ נ.ז.  לכל התואר בכימיה ביולוגיה  



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 

  
 
 

   שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)
    
         
 תש"פ -דו ראשי מובנה – 86255 -פיסיקה מסלול  255-84מסלול  – כימיה 
  
להמשיך לתואר שני  םמעונייניהמחלקה לכימיה עשויה לדרוש מתלמידים שילמדו כימיה כמקצוע ראשי, ואשר יהיו  

 י, השלמות מבין הקורסים לתואר ראשון שלא למדו, וזאת בהתאם לכיוון לימודיהם לתואר שני/שלישי.ושליש
 
 

         
    )86255001( )01550842חובה ( -שנה א'  
         

 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

 קדם
 שם נושא קדם

    0 0 2 2 כימיה כללית א' 84101
    0 0 2 4 כימיה אי אורגנית 84102
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 כימיה כללית ב' 84103
מבוא לכימיה  84104

 אורגנית
3 2 0 0 

 כימיה כללית א' 84101 קדם
 כימיה אי אורגנית 84102 קדם

מעבדה בכימיה  84109
 אנליטית

 א'כימיה כללית  84101 מקביל 0 2 0 0

         
    0 0 2 4 אלגברה לינארית 86153
    0 0 2 4 מכניקה 86115
 מכניקה 86115 קדם 0 0 2 4 חשמל ומגנטיות 86120
מתמטיקה  86147

 1לפיסיקאים 
4 2 0 0    

מתמטיקה  86148
 2לפיסיקאים 

 1מתמטיקה לפיסיקאים  86147 קדם 0 0 2 4

משוואות  86154
 דיפרנציאליות

 רגילות
 1מתמטיקה לפיסיקאים  86147 קדם 0 0 1 2

הסתברות  86156
 וסטטיסטיקה

3 1 0 0    

מבוא לפיסיקה  86170
 מודרנית

2 1 0 0    

  
  

 נ"ז פיסיקה      40נ"ז כימיה  +     22    =  62      -סה"כ נ"ז  בשנה א'



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 תש"פ  -דו ראשי מובנה 86255 -פיסיקה מסלול  255-84מסלול  – כימיה

 
  שנה ב' - חובה (84255002) (86255002)

         

 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
סוג 

תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 0 2 3 כימיה אורגנית א' 84205
 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם            

 כימיה אורגנית א' 84205 מקביל 0 0 2 2 ית ב'כימיה אורגנ 84206

מעבדה בכימיה אורגנית  84208
 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם 0 2 0 0 לביופיסיקה

 כימיה אי אורגנית  84102 קדם 0 0 2 4 יקלית א'סכימיה פי 84209
 כימיה כללית ב' 84103 קדם            

ספקטרוסקופיה וקביעת  84237
 כימיה אורגנית ב' 84205 קדם 0 0 1 2 מבנה

 כימיה אורגנית ב' 84206 מקביל      

 כימיה אורגנית ב' 84206 מקביל 0 0 0 2 מבוא למחקר 84296
         

    0 0 2 2 מבוא למחשבים 86164
3מתמטיקה לפיסיקאים   86207  2מתמטיקה לפיסיקאים  86148 קדם  0 0 2 4 
4מתמטיקה לפיסיקאים   86208  2 1 0 0    
 מכניקה 86115 קדם  0 0 2 3 גלים 86209
אנליטיתמכניקה  86210  מכניקה 86115 קדם 0 0 2 3 
1תורת הקוונטים  86311  גלים  86209 קדם 0 0 2 3 

86431 
אוריינטציה לתלמידי 

(שעתיים   מחקר
 פרונטליות)

1 0 0 0    

 
 

 נ"ז פיסיקה 29כימיה  + נ"ז    22=   51             -סה"כ נ"ז בשנה ב'
 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 
 

 
 

 
 תש"פ –ו ראשי מובנה ד 55862 -פיסיקה מסלול  552-84מסלול  –כימיה 

 
 שנה ג' - חובה (84255003) (86255003) 

    
         

 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
סוג 

תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

 יקלית א'סכימיה פי 84209 קדם 0 0 2 4 יקלית ב'סכימיה פי 84210

בכימיה  'מעבדה א 84211
 יקלית א'סכימיה פי 84209 מקביל 0 2 0 0 יקליתספי

כימיה מעבדה ב 84214
 יקלית א'סכימיה פי 84209 קדם 0 2 0 0 אינסטרומנטלית

כימיה אי אורגנית  84301
 0 0 1 2 מתקדמת א'

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם

 ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה 84237 קדם

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם 0 0 1 2 כימיה אורגנית פיסיקלית 84310
 יקלית א'סכימיה פי 84209 קדם            

         

תרמודינמיקה ומכניקה  86216
 86215 קדם 0 0 1 3 2סטטיסטית 

תרמודינמיקה ומכניקה 

  1 סטטיסטית
 

ת ממוחשבמעבדה  86232
    0 3 0 0 בפיסיקה

תורת השדה  86234
 חשמל ומגנטיות 86120 קדם 0 0 1 3 האלקטרומגנטי

    0 0 1 3 אופטיקה  86246

    0 1 0 0 באופטיקהמעבדה   86248

אנליזה נומרית  86302
    0 0 1 2 לפיסיקאים

1תורת הקוונטים  86311 קדם 0 0 2 3 2תורת הקוונטים  86312  



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 

 
 
 

 
   
 
 
 

 

 
 

 תש"פ  -דו ראשי מובנה 86255 -פיסיקה מסלול  255-84מסלול  – כימיה
 
 

 שנה ג' סמנריון (84270010) בחירה – סמינריון 1 מתוך 5
 

 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
סוג 

תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

 2 0 0 0  סמינריון בכימיה אורגנית 84453
 קדם
 

84206 
 

 מיה אורגנית ב'כי
 

 כימיה פיזיקלית ב' 84210 מקביל

סמינריון בכימיה  84454
 2 0 0 0 תרופתית

 קדם
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית ב' 84210 מקביל

סמינריון בכימיה  84455
 2 0 0 0 פיסיקלית

 קדם
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 זיקלית ב'כימיה פי 84210 מקביל

סמינריון בכימיה של  84456
 2 0 0 0 חומרים

 קדם
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית ב' 84210 מקביל
         

    2 0 0 0 סמינר בנושאים נבחרים 86432
         

 
נ"ז  פיסיקה  24נ"ז כימיה  +    18=        42       -סה"כ נ"ז  בשנה ג'  

 
 
 

  הרשאות להשתמש במחשבי המחלקה מתקבלות מקורסים אלו בלבדחובות נוספים - שעות מחלקה -
         

       שעות מחלקה שנה א'  84199
       שעות מחלקה שנה ב'  84299
       שעות מחלקה שנה ג' 84399

        
        
        
        

62        -סה"כ נ"ז בכל התואר בכימיה  
 

 
93      -סה"כ נ"ז בכל התואר בפיסיקה  

 
 
 

155   -סה"כ נ"ז בכל התואר כימיה פיסיקה  

 
 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 
 
 
 

 
 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)

   
    
         

 דו ראשי מובנה תש"פ –  88256מתמטיקה מסלול  – 56842מסלול  כימיה
 

דים שילמדו כימיה כמקצוע ראשי, ואשר יהיו מעוניינים להמשיך לתואר שני ושלישי, המחלקה לכימיה עשויה לדרוש מתלמי
 השלמות מבין הקורסים לתואר ראשון שלא למדו, וזאת בהתאם לכיוון לימודיהם לתואר שני/שלישי.

         
    )88256001(  )00156842חובה ( -שנה א' 

         

 סמינריון המעבד תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
סוג 

תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

       0 0 2 2 כימיה כללית א' 84101
       0 0 2 4 כימיה אי אורגנית  84102
 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 כימיה כללית ב' 84103

 0 0 2 3 מבוא לכימיה אורגנית 84104
 כימיה כללית א' 84101 קדם
 כימיה אי אורגנית  84102 קדם

 כימיה כללית א' 84101 מקביל 0 2 0 0 מעבדה בכימיה אנליטית 84109

פיסיקה כללית לכימאים  84181
     0 0 2 4 א'

פיסיקה כללית לכימאים  84182
 ב'

פיסיקה כללית לכימאים  84181 קדם 0 0 2 4
 א'

      2 4 1אלגברה לינארית  88112
 1אלגברה לינארית  88112 קדם   2 4 2אלגברה לינארית  88113
      2 4 1חשבון אינפיטסימלי  88132
 1חשבון אינפיניטסימלי  88132 קדם   2 4 2חשבון אינפיטסימלי  88133
88151 

 או
88153 

 שימושי מחשב
 או

 מבוא לתכנות מתמטי

 1אלגברה לינארית  88112 קדם   1 2
 1חשבון אינפיניטיסימלי  88132 קדם

 2חשבון אינפיניטיסימלי  88133 מקביל
 2אלגברה לינארית ו 88113 מקביל

 1אלגברה לינארית  88112 קדם   2 4 הסתברות וסטטיסטיקה 88165

 1חשבון אינפיניטיסימלי  88132 קדם

 מתמטיקה בדידה   88195 קדם

חשבון אינפיניטיסימלי  88133 מקביל
2. 

      2 4 מתמטיקה בדידה 88195
 
 
נ"ז מתמטיקה 39נ"ז כימיה     +   34=         73     -סה"כ נ"ז בשנה א'   
 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'  :
בסוף כל שנת לימודים מקיימת ועדת ההוראה של המחלקה הערכת הישגיהם האקדמיים של הסטודנטים לצורך הדיון במעבר משנה 

בארבעת קורסי הליבה של שנה א': כימיה כללית א', כימיה כללית ב', כימיה אי אורגנית ומבוא  68-ל ממוצע הנמוך מלשנה. סטודנט שקיב
 לכימיה אורגנית יופסקו לימודיו במחלקה לכימיה.

 
 
 
 
 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 
 

 דו ראשי מובנה תש"פ –  88256מתמטיקה מסלול  – 56842מסלול  כימיה
 

  שנה ב' - חובה (84256002) (88256002)
         

 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
סוג 

תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 0 2 3 כימיה אורגנית א' 84205
 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם            

 א' כימיה אורגנית 84205 קדם 0 0 2 2 כימיה אורגנית ב' 84206

מעבדה בכימיה אורגנית  84208
 מבוא לכימיה אורגנית 84104 קדם 0 2 0 0 לביופיסיקה

מעבדה בכימיה כללית  84106 קדם      
 ואנליטית ב'

 כימיה אי אורגנית  84102 קדם 0 0 2 4 יקלית א'סכימיה פי 84209
 כימיה כללית ב' 84103 קדם            

ה כללית לכימאים פיסיק 84182 קדם            
 ב'

 יקלית א'סכימיה פי 84209 קדם 0 0 2 4 יקלית ב'סכימיה פי 84210

מבוא למכניקת הקוונטים  84225
 כימיה פיסיקלית ב' 84210 מקביל 0 0 1 3 א' 

 מתמטיקה לכימאים ג' 84273 קדם

ספקטרוסקופיה וקביעת  84237
ם פיסיקה כללית לכימאי 84182 קדם 0 0 1 2 מבנה

 א'

 כימיה אורגנית ב' 84205 קדם      

 כימיה אורגנית ב' 84206 מקביל      
    0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים ג' 84273
 כימיה אורגנית ב' 84206 מקביל 0 0 0 2 מבוא למחקר 84296

 יקלית ב'סכימיה פי 84210 מקביל            
88211 

 או
88218 

 מבוא לתורת החבורות
 או

ורותתורת החב  
 2אלגברה לינארית  88113 קדם 0 0 2 3

88220 
 או

88222 

 מבוא לטופולוגיה
 או

 טופולוגיה
3 2 0 0 

 מתמטיקה בדידה 88195 קדם

 2חשבון אינפיניטסימלי  88133 קדם

3 חשבון אינפיטסימלי 88230  2אלגברה לינארית  88113 קדם 0 0 2 4 
 2חשבון אינפיניטסימלי  88133 קדם

1פונקציות מרוכבות  88231  2חשבון אינפיניטסימלי  88133 קדם 0 0 2 3 
4חשבון אינפיטסימלי  88236  3חשבון אינפיניטסימלי  88230 קדם 0 0 2 3 

 שיטות נומריות 88376
 0 0 2 2 (ניתן לדחות לשנה ג')

 2אלגברה לינארית  88113 קדם

 קדם
88151 

 או
88153 

 שימושי מחשב
 או

 לתכנות מתמטי מבוא
 3חשבון אינפיניטסימלי  88230 מקביל

         
 נ"ז מתמטיקה  30נ"ז כימיה     +    38=    68    -סה"כ נ "ז  בשנה ב'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 דו ראשי מובנה תש"פ –  88256מתמטיקה מסלול  – 56842מסלול  כימיה
 
 )88256003( )65003842חובה ( -שנה ג'  

         

 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
סוג 

תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

בכימיה  'מעבדה א 84211
 יקלית א'סמיה פיכי 84209 קדם 0 2 0 0 יקליתספי

כימיה אי אורגנית  84301
 0 0 1 2 מתקדמת א'

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם

 יקלית ב'סכימיה פי 84210 קדם

ספקטרוסקופיה וקביעת  84237 קדם
 מבנה

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם 0 0 1 2 כימיה אורגנית פיסיקלית 84310
 יקלית ב'ספיכימיה  84210 קדם            

 קדם 0 0 2 3 אנליזה מודרנית 88341
88220 

 או
88222 

 מבוא לטופולוגיה
 או

 טופולוגיה
 1פונקציות מרוכבות  88231 קדם

 נ"ז 8 בכימיה: סה"כ קורסי חובה



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 דו ראשי מובנה תש"פ –  88256מתמטיקה מסלול  – 56842מסלול  כימיה
 

          
         

 נ"ז  6  -) 88256010(בחירה  -שנה ג'
 

 ניתן לבחור מבין קורסי הבחירה והחובה של המחלקה למתמטיקה המתעדכנים משנה לשנה. דוגמאות:
 

 סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
סוג 

תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

    0 0 2 3 פיזיקה למתמטיקאים 88320

 קדם 0 0 2 4 מבוא לחוגים ומודולים 88212
88211 

 או
88218 

 מבוא לתורת החבורות
 או

 תורת החבורות

 0 0 0 3 1טופולוגיה אלגברית  88520

 קדם
88211 

 או
88218 

 מבוא לתורת החבורות
 או

 תורת החבורות

 קדם
88220 

 או
88222 

 מבוא לטופולוגיה
 או

 טופולוגיה

1ת אלגברה לינארי 88112 קדם 0 0 0 3 תורת המספרים 88576  
 מתמטיקה בדידה 88195 קדם

 מתמטיקה בדידה 88195 קדם 0 0 0 3 מבוא לקומבינטוריקה 88554
 

 
 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 "פדו ראשי מובנה תש –  56288מתמטיקה מסלול  – 56842כימיה מסלול 

 
 שנה ג' סמנריון (84256010) בחירה – סמינריון 1 מתוך 4 

 ריוןסמינ מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
סוג 

תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

 2 0 0 0  סמינריון בכימיה אורגנית 84453
 קדם
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם

סמינריון בכימיה  84454
 2 0 0 0 תרופתית

 קדם
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם

סמינריון בכימיה  84455
 2 0 0 0 פיסיקלית

 קדם
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם

סמינריון בכימיה של  84456
 2 0 0 0 חומרים

 קדם
 

84206 
 

 כימיה אורגנית ב'
 

 כימיה פיזיקלית ב' 84210 קדם
 נ"ז 2סה"כ בסמינריון  

 
 

 נ"ז  מתמטיקה 11נ"ז כימיה        +   10=      21       -סה"כ נ"ז  בשנה ג'
 
 
 
         

  הרשאות להשתמש במחשבי המחלקה מתקבלות מקורסים אלו בלבדחובות נוספים - שעות מחלקה -
       שעות מחלקה שנה א'  84199
       שעות מחלקה שנה ב'  84299
       שעות מחלקה שנה ג' 84399

        
        
 

 
 82            -סה"כ נ"ז בכל התואר בכימיה               

 
 

 80               -סה"כ נ"ז בכל התואר במתמטיקה      
 
 
 

       162                                     -סה"כ נ"ז בכל התואר 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)
 

 תש"פ  - 84112ול מסל-כימיה רוקחות
 )84112001חובה ( – שנה א'

 

קוד 
 קורס

סמינריו מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס
 ן

סוג תנאי 
 קדם

קוד תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

    0 0 2 2 כימיה כללית א' 84101
    0 0 2 4 כימיה אי אורגנית 84102

 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 כימיה כללית ב' 84103

 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 בוא לכימיה אורגניתמ 84104
 כימיה אי אורגנית 84102 קדם

מעבדה בכימיה כללית  84105
 ואנליטית א'

0 0 2 0    

מעבדה בכימיה כללית  84106
 'בואנליטית 

מעבדה בכימיה  84105 קדם 0 2 0 0
כללית ואנליטית 

 א'
סטטיסטיקה והסתברות  84107

 לכימאים
2 0 0 0    

    0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים א' 84171
מתמטיקה  84171 קדם 0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים ב' 84172

 לכימאים א'
פיסיקה כללית לכימאים  84181

 א'
4 2      

פיסיקה כללית לכימאים  84182
 'ב

פיסיקה כללית  84181 קדם   2 4
 לכימאים א'

מעבדה בפיסיקה  84184
 לכימאים

מתמטיקה  84171 קדם  1  
 לכימאים א'

פיסיקה כללית  84181 קדם      
 לכימאים א'

    0 0 0 2 ביולוגיה בסיסית לכימאים 84294
         

       2 ביולוגיה של התא 80103
 

 55סה"כ נקודות זכות:  - שנה א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 

 תש"פ  -כימיה רוקחות
 )84112002חובה ( - שנה ב'

קוד 
 קורס

סוג תנאי  סמינריון מעבדה  תרגיל הרצאה סשם קור
 קדם

קוד תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

    0  2 2 מבוא למחשבים בכימיה 84190
 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 0 2 3 כימיה אורגנית א' 84205

מבוא לכימיה  84104 קדם      
 אורגנית

 'כימיה אורגנית א 84205 קדם 0 0 2 2 כימיה אורגנית ב' 84206
מעבדה בכימיה אורגנית  84207

 א'
מבוא לכימיה  84104 קדם 0 4 0 0

 אורגנית

 כימיה אי אורגנית 84102 קדם 0 0 2 4 כימיה פיזיקלית א' 84209
 כימיה כללית ב' 84103 קדם      
מתמטיקה  84171 קדם      

 לכימאים א'
מתמטיקה  84172 קדם      

 לכימאים ב'
קה לכימאים פיסי 84182 קדם      

 ב'
כימיה פיזיקלית  84209 קדם 0 0 2 4 כימיה פיזיקלית ב' 84210

 א'
מעבדה א' בכימיה  84211

 פיזיקלית
 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 2 0 0

 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 0 1 2 סימטריה בכימיה 84224
מבוא לכימיה  84104 קדם      

 אורגנית
 מתמטיקה 84172 קדם      

 לכימאים ב'
 כימיה כללית ב' 84103 קדם   1 3 מבוא למכניקת הקוונטים 84225

מתמטיקה  84172 קדם      
 לכימאים ב'

פיסיקה כללית  84181 קדם      
 לכימאים א'

ספקטרוסקופיה וקביעת  84237
 מבנה

 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 0 1 2

מבוא לכימיה  84104 קדם      
 אורגנית

פיסיקה כללית  84182 קדם      
 לכימאים ב'

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם      
מתמטיקה  84172 קדם 0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים ג' 84273

 לכימאים ב'
 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 0 2 מבוא למחקר 84296

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      
 

 49סה"כ  נקודות זכות: – שנה ב'

 

 

 

 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 כימיה רוקחות- תש"פ

 )84112003חובה ( – שנה ג'

 קוד 
 קורס

סוג  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

מעבדה בכימיה  84214
 אינסטרומנטלית

 כימיה כללית ב' 84101 קדם 0 2 0 0

 כימיה אי אורגנית א' 84102 קדם      
כימיה אי  84301

אורגנית 
 תקדמת א'מ

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם 0 0 1 2

 כימיה פיסיקלית ב' 84209 קדם      
ספקטרוסקופיה  84237 קדם      

 וקביעת מבנה
מעבדה בכימיה  84345

אורגנית ג' 
 במעבדות מחקר

שיטות מעבדה בכימיה  84202 קדם  4  
 אורגנית א'

שיטות מעבדה בכימיה  84203 קדם      
 אורגנית ב'

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם      
 מתמטיקה לכימאים ג' 84273 קדם      

מעבדה  84347
מתקדמת 

 בכימיה אורגנית

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם  2  

שיטות מעבדה בכימיה  84202 קדם      
 אורגנית א'

שיטות מעבדה בכימיה  84203 קדם      
 אורגנית ב'

סקופיה ספקטרו 84237 קדם       
 וקביעת מבנה

מבוא למצב  84354
 המוצק בכימיה

 כימיה פיסיקלית ב' 83210 קדם   1 2

 מתמטיקה לכימאים ג' 84273 קדם      
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם    2 כימיה אנליטית 84367

סמינריון בכימיה  84453/4
אורגנית/ 
 תרופתית

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם 2   

 כימיה פיסיקלית ב' 84210 קדם      
 

 18סה"כ נקודות זכות :  -שנה ג' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 

 כימיה רוקחות- תש"פ

 

 טבלת המרה כימיה רוקחות:

 שעות מקום שם הקורס מס' קורס נ.ז.  

84360 
 

84361 
 

84364 

 כימיה תרופתית א'
 

 כימיה תרופתית ב'
 

 חילוף חומרים משני

5 
 
4 
 
2 

64333 
 

64621 

 לוגיהמבוא לפרמקו
 

 כימיה מדיצינאלית

 העברית
 

 העברית

5 
 
5 

84318 
 

84319 

כימיה של מערכות ביולוגיות 
 'א
 

כימיה של מערכות ביולוגיות 
 ב'

2  
 
2 

 4 העברית ביוכימיה, מטאבוליזם 64635

 3 העברית אימונולוגיה 64325 3 כימיה אורגנית מתקדמת ב' 84309

84310 
 

84887 

 כימיה אורגנית פיזיקלית
 

 ביופולימרים

3 
 
2 

 קינטיקה -פרמקו 64614
 רוקחות-וביו

 5 העברית

 

 122 –ג -ב-סה"כ נ.ז. שנה א

 של בר אילן) 23(במקום  22  -נ.ז. כהמרה      -פלוס

 מתוך הקורסים הנלמדים לתואר ברוקחות באונ' העברית בנוסף  –נ.ז. לתואר בכימיה תרופתית   25                                

 לקורסים המצוינים בטבלת ההמרה.                                             
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 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)

 

 תש"פ  - 84101כימיה מורחב (מדעי הנתונים) 
 )84101001חובה ( –שנה א' 

סמינריו מעבדה  תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 ן

סוג תנאי 
 קדם

קוד תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

    0 0 2 2 כימיה כללית א' 84101
    0 0 2 4 כימיה אי אורגנית 84102

 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 כימיה כללית ב' 84103

 כימיה כללית א' 84101 קדם 0 0 2 3 מבוא לכימיה אורגנית  84104
 ימיה אי אורגניתכ 84102 קדם

מעבדה בכימיה כללית  84105
 ואנליטית א'

0 0 2 0    

מעבדה בכימיה כללית  84106
 'בואנליטית 

מעבדה בכימיה  84105 קדם 0 2 0 0
כללית ואנליטית 

 א'
סטטיסטיקה והסתברות  84107

 לכימאים
1 0 0 0    

    0 0 2 4 מתמטיקה לכימאים א' 84171
מתמטיקה  84171 קדם 0 0 2 4 ב' מתמטיקה לכימאים 84172

 לכימאים א'
פיסיקה כללית לכימאים  84181

 א'
4 2      

פיסיקה כללית לכימאים  84182
 'ב

פיסיקה כללית  84181 קדם   2 4
 לכימאים א'

מעבדה בפיסיקה  84184
 לכימאים

מתמטיקה  84171 קדם  1  
 לכימאים א'

פיסיקה כללית  84181 קדם      
 לכימאים א'

ביולוגיה בסיסית  84294
 לכימאים

2 0 0 0    

 

 53סה"כ נקודות זכות:  -שנה א' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 

 תש"פ  - 84101כימיה מורחב (מדעי הנתונים) 
 )84101002חובה ( –שנה ב' 

קוד 
 קורס

סוג תנאי  סמינריון מעבדה  תרגיל הרצאה שם קורס
 קדם

קוד תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

    0 0 2 2 בכימיהמבוא למחשבים  84190
 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 0 2 3 כימיה אורגנית א' 84205

מבוא לכימיה  84104 קדם      
 אורגנית

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 2 2 כימיה אורגנית ב' 84206
מעבדה בכימיה אורגנית  84207

 א'
מבוא לכימיה  84104 קדם 0 4 0 0

 אורגנית

 כימיה אי אורגנית 84102 קדם 0 0 2 4 יקלית א'כימיה פיז 84209
 כימיה כללית ב' 84103 קדם
מתמטיקה  84171 קדם

 לכימאים א'
מתמטיקה  84172 קדם

 לכימאים ב'
פיסיקה לכימאים  84182 קדם 

 ב'
כימיה פיזיקלית  84209 קדם 0 0 2 4 כימיה פיזיקלית ב' 84210

 א'
ה א' בכימיה מעבד 84211

 פיזיקלית
 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 2 0 0

 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 0 1 2 סימטריה בכימיה 84224
מבוא לכימיה  84104 קדם

 אורגנית
מתמטיקה  84172 קדם 

 לכימאים ב'
 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 0 1 3 מבוא למכניקת הקוונטים 84225

מתמטיקה  84172 קדם
 לכימאים ב'

פיסיקה כללית  84181 קדם
 לכימאים א'

ספקטרוסקופיה וקביעת  84237
 מבנה

 כימיה כללית ב' 84103 קדם 0 0 1 2
מבוא לכימיה  84104 קדם

 אורגנית 
פיסיקה כללית  84182 קדם

 לכימאים ב'
 כימיה אורגנית א' 84205 קדם

מתמטיקה  84172 קדם 0 0 2 4 קה לכימאים ג'מתמטי 84273
 לכימאים ב'

 כימיה אורגנית א' 84205 קדם 0 0 0 2 מבוא למחקר 84296
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם

         
מבוא לתכנות בשפת  886960

 פייתון
2 1 0 0    

עיבוד, ניתוח והצגת  886970
 נתונים לתלמידי מדעים

2 1 0 0    

 

 55סה"כ  נקודות זכות: –ב' שנה 

 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 

 תש"פ  - 84101כימיה מורחב (מדעי הנתונים) 
 )84101003חובה  ( –שנה ג' 

 קוד 
 קורס

סוג  סמינריון מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם

מעבדה בכימיה  84214
 אינסטרומנטלית

 כימיה כללית ב' 84101 קדם 0 2 0 0
 כימיה אי אורגנית א' 84102 קדם

כימיה אי אורגנית  84301
 מתקדמת א'

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם 0 0 1 2
 כימיה פיסיקלית ב' 84209 קדם
ספקטרוסקופיה  84237 קדם

 וקביעת מבנה
כימיה אי אורגנית  84302

 מתקדמת ב'
כימיה אי אורגנית  84301 קדם 0 0 1 2

 מתקדמת א'
כימיה אורגנית  84307

 מתקדמת א'
 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם 0 0 1 2

ספקטרוסקופיה  84237 קדם
 וקביעת מבנה

כימיה אורגנית  84309
 מתקדמת ב'

כימיה אורגנית  84307 קדם 0 0 1 2
 מתקדמת א'

כימיה אורגנית  84310
 פיסיקלית

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם 0 0 1 2
 כימיה פיסיקלית ב' 84210 קדם

כימיה של מערכות  84318
 ביולוגיות א'

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם 0 0 0 2
ביולוגיה בסיסית  84294 קדם

 לכימאים
כימיה של מערכות  84319

 ביולוגיות ב'
כימיה של מערכות  84318 קדם 0 0 0 2

 ביולוגיות א'
מכניקת הקוונטים  84326

 וספקטרוסקופיה
מבוא למכניקת  84225 קדם 0 0 2 3

 הקוונטים א'
מתמטיקה לכימאים  84273 קדם

 ג'
מבוא למכניקת  84225 קדם 0 0 2 2 כימיה חישובית 84328

 הקוונטים א'
מעבדה בכימיה  84345

אורגנית ג' 
 במעבדות מחקר

שיטות מעבדה  84202 קדם 0 4 0 0
 בכימיה אורגנית א'

עבדה שיטות מ 84203 קדם
 בכימיה אורגנית ב'

 כימיה אורגנית ב' 84206 קדם
מתמטיקה לכימאים  84273 קדם

 ג'
מבוא למצב המוצק  84354

 בכימיה
 כימיה פיסיקלית ב' 83210 קדם 0 0 1 2

מתמטיקה לכימאים  84273 קדם
 ג'

סמינריון בכימיה  84457
 מדע נתונים

0 0 0 2    

-ומבוא לכימ 84846
 אינפורמטיקה

2 0 0 0    

         
למידת מכונה  886971

 יישומית
2 1 0 0    

 

 44סה"כ נקודות זכות :  - שנה ג'
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 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 להלן רשימת הקורסים שנוספו/שונו בתוכנית כימיה מדעי הנתונים לעומת כימיה מורחב.

 
 עי הנתונים נוספו שני הקורסים הנ"ל:בשנה ב' בתוכנית כימיה מד

 
 קורס חדש במחלקה למתמטיקה –נ"ז  3 –מבוא לתכנות בשפת פייתון  – 886960
 קורס חדש במחלקה למתמטיקה –נ"ז  3 –עיבוד, ניתוח והצגת נתונים לתלמידי מדעים  – 886970

 
 בשנה ג' בתוכנית כימיה מדעי הנתונים שונו הקורסים הנ"ל:

 כימיה מדעי הנתונים: בכימיה מורחב:
 מס' נ"ז מס' קורס מס' נ"ז מס' קורס

 נ"ז 4  84345 נ"ז 2 84347
   נ"ז 2 84350
 נ"ז 2 84846 נ"ז 2 84893
 נ"ז 3 886971 נ"ז 3 84850

    
 סיכום הנ"ז בכימיה מורחב  סיכום הנ"ז בכימיה מורחב

 (מדעי הנתונים)
 53 שנה א' 53 שנה א'
 55 שנה ב' 51 שנה ב'

 42 שנה ג' חובה 36 שנה ג' חובה
 2 שנה ג' סמינריון 2 שנה ג' סמינריון
 - שנה ג' בחירה 8-9 שנה ג' בחירה

 152 סה"כ נ"ז 150-151 סה"כ נ"ז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)

י  עם תיזה דרישות המחלקה לתואר שנ

 :כדלקמן נ"ז 28
 .במחלקה, או באישור ועדת הוראה מחלקתית קורסי בחירה – נ"ז 20

 .)סמינריון אחד במשך התוארבסמינריון בתחום ההתמחות ( נ"ז 4
  .(השתתפות בקולקוויום במשך שנתיים) ויום המחלקתיובקולק נ"ז 4

 
 
 

 "פתש – 401-84מסלול  –כימיה עם תיזה 
 

 קורסי חובה
 

קוד 
סמינריון /  מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סדנה
 שם המרצה

 פרופ'    2 קולקוויום 84-710
 ד"ר

 סלומון
 טישלר

 פרופ' 4    בכימיה ביו אורגניתסמינריון  84-740
 

 ביק
 

 פרופ' 4    כימיה פיזיקליתסמינריון ב 84-750
 ד"ר

 גובס
 טישלר

ימיה של כסמינריון ב 84-760
 החומרים

 פרופ'  4   
 

 גרינברג
 

   -- -- -- -- תיזה לתואר שני 84-762
 
 

 קורסי בחירה
 : קורסים) 2 לפחות (מתוכם יש לבחור  אשכול אורגנית תרופתית

קוד 
 שם המרצה סמינריון / סדנה מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

   1 2 כימיה אורגנית מתקדמת א' 84-307
 ביק פרופ'

   1 2 ב' מתקדמת תכימיה אורגני 84-309
 פרסקי ד"ר

 מאיור  פרופ'   2 2 כימיה חישובית 84-328

שרטוט והכנה של מודלים תלת  84-631

 ממדיים 

 כהןי.  ד"ר    2

פרמקולוגיה מולקולרית כבסיס  84-845

 לתכון תרופות

 גרוזמן פרופ'    2

 סנדרוביץ פרופ'    2 אינפורמטיקה -מבוא לכימו 84-846

 כהןי.  ד"ר   2 2 מחשבים במעבדה 84-860

 רהימיפור פרופ'    2 כימיה של ביופולימרים 84-887

 כהן ש. ד"ר    2 פולימרים בכימיה 84-893

 ויטמן ד"ר    2 טרומטריהמס ספק 84-940

 פרסקי ד"ר     2 שיטות סינטתיות א' 84-971

        

        

 

 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 

 קורסים): 2 לפחות(מתוכם יש לבחור  אשכול פיזיקלית חומרים

 

קוד 
 שם המרצה סמינריון / סדנה מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

מכניקת הקוונטים  84-326

 וספקטרוסקופיה

 מאיור פרופ'   2 3

 פרופ'    4 מודלים מתמטיים בכימיה 84-330

 פרופ'

 מאיור

 סנדרוביץ

 נסים פרופ'   1 2 מבוא למצב מוצק 84-354

 סלומון  פרופ'    3 אופטיקה יסודית וישומים  84-635

כימיה והמאפיינים הפיסקליים של  84-849

 תחמוצת פונקציונליות

 גרינברג פרופ'    

 אלבז פרופ'    2 אלקטרוכימיה 84-850

 אורבך פרופ'    2 מקורות כח אלקטרוכימיים 84-864

 טישלר ד"ר   1 2 מצב המוצק בכימיה ב' 84-895

 נסים ופ' פר   1 2 1קינטיקה של חומרים  84-900

 נוקד ד"ר    2 מבוא לננו חומרים 84-901

 נסים פרופ'   1 2 קינטיקה של חומרים ב' 84-910

 טישלר ד"ר     2 פוטוכימיה 84-967

 

 קורסים): 2 לפחותמתוכם יש לבחור (אנליזה אשכול 

 גופר ד"ר     2 מבוא לאנליזה כימיה 84-357

 פרסקי ד"ר    2 כימיה אנליטית 84-367

חומרים ותהליכים מתקדמים  84-633

 במיקרו אלקטרוניקה

 ברקאי ד"ר    2

 פרסקי ד"ר    2 כימיה אנליטית מתקדמת 84-781

קיסטלוגרפיה במיקרוסקופ  84-795

 )THMאלקטרוני חודר (

 קאופמן ד"ר    2

 גופר ד"ר     2 אנליזה של פני שטח 84-857

מבוא לתהודה מגנטית  84-990

 אלקטרונית

 רוטשטיין פרופ'    2

84-996 

תהודה מגנטית גרעינית ויישומיה 

 בכמיה אורגנית
2  

 גוטליב ד"ר  

 טשיל פרופ'    2 ספקטרוסקופיה מגנטית 84-997

 

 אשכול כללי

 אילוז ד"ר  2    בין כימיה לביולוגיה במפרץ אילת 84-716

 דובינסקי פרופ'      

 אלבז פרופ'    2 מבוא להנדסה כימיה 84-878

 זיתון פרופ'    2 אנרגיה וקיימות סביבתית 84-974

 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)

י  ללא תיזה דרישות המחלקה לתואר שנ

 :כדלקמן נ"ז 40
 במחלקה קורסי בחירה – נ"ז 32

 בסמינריון  נ"ז 4
  עבודת גמר נ"ז 4

 
 
 

 "פתש – 84501מסלול  –תיזה  ללאכימיה 
 

 רסי חובהקו
 

קוד 
סמינריון /  מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סדנה
 שם המרצה

 אלבז פרופ' 4    סמינריון 84-600

   4    עבודת גמר 84-666

 
 
 

 קורסי בחירה
 : קורסים) 2 לפחות (מתוכם יש לבחור אשכול אורגנית תרופתית 

קוד 
 מרצהשם ה סמינריון / סדנה מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

   1 2 כימיה אורגנית מתקדמת א' 84-307
 ביק פרופ'

   1 2 ב' מתקדמת תכימיה אורגני 84-309
 פרסקי ד"ר

 מאיור  פרופ'   2 2 כימיה חישובית 84-328

שרטוט והכנה של מודלים תלת  84-631

 ממדיים 

 כהןי.  ד"ר    2

פרמקולוגיה מולקולרית כבסיס  84-845

 לתכון תרופות

 גרוזמן פ'פרו    2

 סנדרוביץ פרופ'    2 אינפורמטיקה -מבוא לכימו 84-846

 כהןי.  ד"ר   2 2 מחשבים במעבדה 84-860

 רהימיפור פרופ'    2 כימיה של ביופולימרים 84-887

 כהן ש. ד"ר    2 פולימרים בכימיה 84-893

 ויטמן ד"ר    2 מס ספקטרוסקופיה 84-940

 פרסקי ד"ר     2 שיטות סינטתיות א' 84-971

        

 

 

 

 

 

 

 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 קורסים): 2(מתוכם יש לבחור לפחות  אשכול פיזיקלית חומרים

 

קוד 
 שם המרצה סמינריון / סדנה מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

מכניקת הקוונטים  84-326

 וספקטרוסקופיה

 מאיור פרופ'   2 3

 פרופ'    4 מודלים מתמטיים בכימיה 84-330

 פרופ'

 יורמא

 סנדרוביץ

 נסים פרופ'   1 2 מבוא למצב מוצק 84-354

 סלומון  פרופ'    3 אופטיקה יסודית וישומים  84-635

כימיה והמאפיינים הפיסקליים של  84-849

 תחמוצת פונקציונליות

 גרינברג פרופ'    

 אלבז פרופ'    2 אלקטרוכימיה 84-850

 אורבך 'פרופ    2 מקורות כח אלקטרוכימיים 84-864

 טישלר ד"ר   1 2 מצב המוצק בכימיה ב' 84-895

 נסים פרופ'    1 2 1קינטיקה של חומרים  84-900

 נוקד ד"ר    2 מבוא לננו חומרים 84-901

 נסים פרופ'   1 2 קינטיקה של חומרים ב' 84-910

 טישלר ד"ר     2 פוטוכימיה 84-967

 

 קורסים): 2 לפחותמתוכם יש לבחור (אנליזה אשכול 

 גופר ד"ר     2 מבוא לאנליזה כימיה 84-357

 פרסקי ד"ר    2 כימיה אנליטית 84-367

חומרים ותהליכים מתקדמים  84-633

 במיקרו אלקטרוניקה

 ברקאי ד"ר    2

 פרסקי ד"ר    2 כימיה אנליטית מתקדמת 84-781

יסטלוגרפיה במיקרוסקופ רק 84-795

 )THMאלקטרוני חודר (

 קאופמן רד"    2

 גופר ד"ר     2 אנליזה של פני שטח 84-857

מבוא לתהודה מגנטית  84-990

 אלקטרונית

 רוטשטיין פרופ'    2

84-996 

תהודה מגנטית גרעינית ויישומיה 

 בכמיה אורגנית
2  

 גוטליב ד"ר  

 טשיל פרופ'    2 ספקטרוסקופיה מגנטית 84-997

 

 אשכול כללי

 אילוז ד"ר  2    גיה במפרץ אילתבין כימיה לביולו 84-716

 דובינסקי פרופ'      

 אלבז פרופ'    2 מבוא להנדסה כימיה 84-878

 זיתון פרופ'    2 אנרגיה וקיימות סביבתית 84-974

 
 
 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 
 

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)

י לכימיה דרישות המחלקה ננוטכנולוגיה לתואר שנ ל   במסלו

 :קמןנ"ז כדל 26
 נ"ז  קורסי חובה בננוטכנולוגיה (מבוא ומעבדה) 8
 )סמינריון אחד במשך התואר( נ"ז בסמינריון בתחום ההתמחות בשנה א' 4
 .(השתתפות בקולקויום במשך שנתיים)נ"ז בקולקויום המחלקתי  4
 טכנולוגיה-בחירה של ננו ולנ"ז קורסי בחירה מסל 6
 קה לכימיהבחירה של המחל ולנ"ז קורסי בחירה מסל 4

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז) אם יש הבדל בין הנ"ז לש"ש (שעות שנתיות) הוא יסומן בכוכבית*
 
 

 "פתש – 430-84מסלול  –כימיה עם תיזה 

 

 
 קורסי חובה

 

סמינריון /  מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 סדנה

 שם המרצה

 פרופ'    2 קולקוויום 84-710
 ד"ר

 סלומון
 טישלר

 ביק פרופ'  4    בכימיה ביו אורגניתסמינריון  84-740
 פרופ' 4    כימיה פיזיקליתסמינריון ב 84-750

 ד"ר
 גובס

 טישלר
 פרופ'  4    כימיה של החומריםסמינריון ב 84-760

 
 גרינברג

 
   -- -- -- -- מחקר ותיזה 84-762
 שרוני 'פרופ    4 מבוא לננו טכנולוגיה 86-807
-בננו מתקדמת מעבדה*  86-816

 טכנולוגיה
 קליסקי פרופ'  4  

 רשם ידנית במחלקה לפיזיקהיולה במזכירות המכון לננוטכנולוגיה*לרישום למעבדה זו הסטו' צריכים לקבל אישור 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 טכנולוגיה -קורסי בחירה של ננו
 

Uהרשמה לקורסים תתאפשר במידה והוא מתקיים במחלקה באותה שנת לימודים

מינריון / ס מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 סדנה

 שם המרצה

 כימיה

 מבוא למצב מוצק בכימיה    84-354-01
2 

 

1 

  

 נסים   פרופ'

 גופר ד"ר     2 מבוא לאנליזה כימית למדעי החומרים 84-357-01

 גופר ד"ר     2 אנליזה של פני השטח  84-857-01

 נסים  פרופ'   1 2 1קינטיקה של חומרים  84-900-01

 גירשביץ ד"ר    1 2 זת חומרים בעזרת קרן יוניםאנלי 84-994-01

 נסים  פרופ'    2 קינטיקה של חומרים ב  84-910-01

84-943-01 
 -ננו חומרים במתקנים להמרת אנרגיה

 2 לא מתקיים בתש"פ
   

 זיתון  פרופ'

84-906-01 
לא  -ננו חומרים בעלי תכונות אופטיות

 2 מתקיים בתש"פ
   

 טישלר ד"ר 
 פיזיקה

 שטרן ד"ר     4 שיטות ניסיוניות מתקדמות 86-846-01

86-895-01 
לא מתקיים  - פוטוניקה-פיזיקה וננו-ביו

    3 בתש"פ
 גרעיני  פרופ'

86-860-01 
לא מתקיים  -מגנטיות וחומרים מגנטיים 

 2 בתש"פ
   

 קליין פרופ' 

86-844-01 
לא מתקיים -פיסיקה של התא החי  

 3 בתש"פ 
   

 ןרבי פרופ' 
 פאר פרופ'     3 אופטיקה קוונטית  86-840-01

 גרעיני פרופ'     3 מיקרוסקופית הדמיה אופטית  86-892-01

 שוורץ ד"ר     3 אופטיקה לא לינארית  86-785-01
 מדעי החיים

 טל-שב  פרןפ'    2 מבנה ותפקוד -הגרעין  80-520-01

 מיכאלי  פרופ'    RNA 2 -עולם ה  80-367-01

 בנין  פרופ'    2 תהליכים חברתיים בחיידקים 80-387-01

 שריד פרופ'     2 וירולוגיה כללית ומולקולארית 80-357-01

 2 אינפורמטיקה-ביו 80-513-01
פרופ' אונגר / ד"ר עופרן/    

 ד"ר לבנון

 גינזברג פרופ'     2 בקרת גדילה ותמותה של תאים 80-519-01
 האס פרופ'    2 2  קליתכימיה פיסי-ביו 80-382-01



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 
 
 

 קורסי בחירה של המחלקה לכימיה
 

קוד 
 שם המרצה סמינריון / סדנה מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 מאיור  פרופ'   2 2 כימיה חישובית 84-328

 פרופ'    4 מודלים מתמטיים בכימיה 84-330

 פרופ'

 מאיור

 סנדרוביץ

 נסים פרופ'   1 2 מבוא למצב מוצק 84-354

 גופר ד"ר     2 מבוא לאנליזה כימיה 84-357

 פרסקי ד"ר    2 כימיה אנליטית 84-367

שרטוט והכנה של מודלים תלת  84-631

 ממדיים

 כהןי.  ד"ר    2

חומרים ותהליכי מתקדמים  84-633

 במיקרו אלקטרוניקה

 ברקאי ד"ר     3

 סלומון  פרופ'    3 אופטיקה יסודית וישומים 84-635

 אילוז ד"ר  2    בין כימיה לביולוגיה במפרץ אילת 84-716

 דובינסקי פרופ'      

 פרסקי ד"ר     2 כימיה אנליטית מתקדמת 84-781

יסטלוגרפיה במיקרוסקופ רק 84-795

 )THMאלקטרוני חודר (

 קאופמן ד"ר    2

 סגל ד"ר    2 כתיבה ועריכת מאמרים באנגלית 84-833

פרמקולוגיה מולקולרית כבסיס  84-845

 לתכנון תרופות

 גרוזמן פרופ'    2

 סנדרוביץ פרופ'    2 אינפורמטיקה -מבוא לכימו 84-846

כימיה והמאפיינים הפיסיקליים של  84-849

 תחמוצת פונקציונלית

 גרינברג פרופ'    2

 אלבז פרופ'   1 2 ימיהאלקטרוכ 84-850

 גופר ד"ר     2 אנליזה של פני שטח 84-857

 כהןי.  ד"ר   2 2 מחשבים במעבדה 84-860

 אורבך פרופ'    2 מקורו כח אלקטרוכימייים 84-864

 אלבז פרופ'    2 מבוא להנדסה כימיה 84-878

 רהימיפור פרופ'     2 כימיה של ביופולימרים 84-887

 כהןש.  ד"ר    2 יםפולימר 84-893

 טישלר ד"ר    1 2 מצב מוצק בכימיה ב' 84-895

 נסים פרופ'    1 2 1קינטיקה של חומרים  84-900

 נוקד ד"ר     2 מבוא לננו חומרים 84-901

 נסים פרופ'   1 2 קינטיקה של חומרים ב' 84-910

 ויטמן ד"ר    2 רומטריהמס ספקט 84-940

 טישלר ד"ר     2 פוטוכימיה 84-967

 פרסקי ד"ר    2 שיטות סינטתיות א' 84-971

 זיתון פרופ'    2 אנרגיה וקיימות סביתית 84-974

 רוטשטיין פרופ'    2 מבוא לתהודה מגנטית אלקטרונית 84-990

84-996 

תהודה מגנטית גרעינית ויישומיה 

 בכמיה אורגנית
  

 גוטליב ד"ר  



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 טשיל פרופ'    2 ספקטרוסקופיה מגנטית 84-997

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דרישות המחלקה לתואר שלישי

 מסלול רגיל -תואר שלישי  
 נ"ז כדלקמן: 32
 קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית. –נ"ז  12
 סמינריוני ספרות + סמינריון הצגת עבודת מחקר בשנה האחרונה 2 –סמינריונים  3 –נ"ז  12

 נ"ז בשנה) 2( לקוויום המחלקתי במשך כל שנת הלימודחובת נוכחות בקו -נ"ז  8
 מסלול משולב (שני, שלישי) –תואר שלישי 

 נ"ז כדלקמן: 28 –תואר שני 
 קורסי בחירה במחלקה, או באישור ועדת הוראה מחלקתית –נ"ז  20

 נ"ז בסמינריון בתחום התמחות (סמינריון אחד במשך התואר) 4
 ות בקולקוויום במשך שנתיים)נ"ז בקולקוויום המחלקתי (השתתפ 4

 נ"ז כדלקמן: 32 –תואר שלישי 
 קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית. –נ"ז  12
 סמינריוני ספרות + סמינריון הצגת עבודת מחקר בשנה האחרונה 2 –סמינריונים  3 –נ"ז  12

 נ"ז בשנה) 1חובת נוכחות בקולקוויום המחלקתי במשך כל שנת הלימוד ( -נ"ז  8
 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז) אם יש הבדל בין הנ"ז לש"ש (שעות שנתיות) הוא יסומן בכוכבית*

 
 תש"פ – 711-84,   מסלול (משולב) 601-84) רגילמסלול ( –כימיה עם תיזה 

 קורסי חובה
 

קוד 
סמינריון /  מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סדנה
 שם המרצה

 פרופ'    2 קולקוויום 84-710
 ד"ר

 סלומון
 טישלר

 ביק פרופ' 4    ביו אורגניתבכימיה סמינריון  84-740
 פרופ' 4    כימיה פיזיקליתסמינריון ב 84-750

 ד"ר
 גובס

 טישלר
 גרינברג פרופ' 4    כימיה של החומריםסמינריון ב 84-760

   -- -- -- -- עבודת דוקטור 84-999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קורסי בחירה
קוד 
 שם המרצה סמינריון / סדנה מעבדה תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 מאיור  פרופ'   2 2 כימיה חישובית 84-328

 פרופ'    4 מודלים מתמטיים בכימיה 84-330

 פרופ'

 מאיור

 סנדרוביץ

 נסים פרופ'   1 2 מבוא למצב מוצק 84-354

 גופר ד"ר     2 יזה כימיהמבוא לאנל 84-357

 פרסקי ד"ר    2 כימיה אנליטית 84-367

שרטוט והכנה של מודלים תלת  84-631

 ממדיים

 כהןי.  ד"ר    2

חומרים ותהליכי מתקדמים  84-633

 במיקרו אלקטרוניקה

 ברקאי ד"ר     3

 סלומון  פרופ'    3 אופטיקה יסודית וישומים 84-635

 אילוז ד"ר  2    לוגיה במפרץ אילתבין כימיה לביו 84-716

 דובינסקי פרופ'      

 פרסקי ד"ר     2 כימיה אנליטית מתקדמת 84-781

סטלוגרפיה במיקרוסקופ ריק 84-795

 )THMאלקטרוני חודר (

 קאופמן ד"ר    2

 סגל ד"ר    2 כתיבה ועריכת מאמרים באנגלית 84-833

פרמקולוגיה מולקולרית כבסיס  84-845

 ון תרופותלתכנ

 גרוזמן פרופ'    2

 סנדרוביץ פרופ'    2 אינפורמטיקה -מבוא לכימו 84-846

כימיה והמאפיינים הפיסיקליים של  84-849

 תחמוצת פונקציונלית

 גרינברג פרופ'    2

 אלבז פרופ'   1 2 אלקטרוכימיה 84-850

 גופר ד"ר     2 אנליזה של פני שטח 84-857



 "פדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש
 

 כהןי.  ד"ר   2 2 מחשבים במעבדה 84-860

 אורבך פרופ'    2 מקורו כח אלקטרוכימייים 84-864

 אלבז פרופ'    2 מבוא להנדסה כימיה 84-878

 רהימיפור פרופ'     2 כימיה של ביופולימרים 84-887

 כהן ש.  ד"ר    2 פולימרים 84-893

 טישלר ד"ר    1 2 מצב מוצק בכימיה ב' 84-895

 נסים  פרופ'   1 2 1ומרים קינטיקה של ח 84-900

 נוקד ד"ר     2 מבוא לננו חומרים 84-901

 נסים פרופ'   1 2 קינטיקה של חומרים ב' 84-910

 ויטמן ד"ר    2 מטריהמס ספקטרו 84-940

 טישלר ד"ר     2 פוטוכימיה 84-967

 פרסקי ד"ר    2 שיטות סינטתיות א' 84-971

 זיתון פרופ'    2 אנרגיה וקיימות סביתית 84-974

 רוטשטיין פרופ'    2 מגנטית אלקטרוניתמבוא לתהודה  84-990

84-996 

תהודה מגנטית גרעינית ויישומיה 

 בכמיה אורגנית
  

 גוטליב ד"ר  

 טשיל פרופ'    2 ספקטרוסקופיה מגנטית 84-997
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