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ב"תשפ( תלת שנתי)במסלול בפיזיקה בחירהקורסי 

נק"ז
מתאים 

מסמסטר

1162173.55פיזיקה של מצב מוצק

1142103.54אופטיקה

1160293.55מבוא לביופיזיקה

1163543.55אסטרופיזיקה וקסמולוגיה

1160313.55תורת האינפורמציה הקוונטית

1160043.56פיזיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים

1160273.56פיזיקה של זורמים

קורס

רשימת בחירה 2 -  על הסטודנט לבחור לפחות 3 מתוך 7 הקורסים ברשימה

נק"ז
מתאים 

מסמסטר

1141022.04מרחבי זמן וחורים שחורים

1142261.05דו"ח סגל מחקר סתיו

1142271.05דו"ח סגל מחקר אביב

1160282.05סמינר בפרקים נבחרים בפיזיקה - חורף

1160302.05סמינר בפרקים נבחרים בפיזיקה - אביב

1160332.06תהליכים גרעיניים באסטרופיזיקה

1160343.06מערכות קוונטיות מקרוסקופיות

1160352.06תורת הקוונטים של החומר 1

1160362.06מבנים קוונטים במוליכים למחצה

1160372.06מחשוב קוונטי רועש

1160392.06פיסיקה של אטומים ומולקולות קרים

1160402.06אינפורמציה קוונטית מתקדמת

1160413.55פיזיקה של לייזרים ואופטיקה קוונטית

1160832.06טכנולוגיות קוונטיות

1160942.05פיזיקה חישובית

1161052.54שיטות סטטיסטיות ונומריות בפיזיקה

1161613.06נושאים בפיזיקה תיאורטית 1

1161633.06נושאים בפיזיקה ניסויית 1

1163213.05ביו-פיזיקה של התא

1170013.06תורת המיתרים למתחילים

1170023.05אי לנאריות וכאוס

1170033.06פיזיקה של מים ותמיסות מימיות

1170042.06שיטות נסיוניות באלקטרונים מתואמים

1170063.56פיזיקה מוזוסקופית קוונטית

1170102.06שיטות נסיוניות במצב מוצק 1

1170153.56פיזיקה של אטומים ומולקולות

1170163.56מבוא לפיסיקת הפלסמה

1170213.06על מוליכות ועל נוזליות

1170663.05אופטיקה מתקדמת

1170902.56אסטרופיזיקה תצפיתית

1170983.05כאוס המילטוניאני-קלסי וקוונטי

1171403.56תורת החברות בפיזיקה

2143013.04דרכי הוראת הפיזיקה

רשימת בחירה 3 - בחירה מפיזיקה

קורס

חובה/בחירהנק"ז

חובה1142503מעבדה 5ת

1142513מעבדה 6ת

1142523פרויקט ת

1142294.5פרויקט

בחירה

רשימת בחירה 1 -  על הסטודנט לקחת מעבדה 5ת' ואחד מבין 

קורסי הבחירה הבאים

קורס


