
 11/7/202                                                            שנה א'  – כימיה רוקחותמערכת שעות סמסטר א' –בפ"תש
 

 שישי  חמישי רביעי  שלישי שני  ראשון  

8:00-9:00 
 
 

84-105-01 
מעבדה בכימיה כללית  

 'ואנליטית א
 רזרבה 

 
 

01-101-84 
 כימיה כללית א'           

 

 
 

84-105-03 
מעבדה כימיה  

 כללית 
 

   

9:00-10:00 

84-107-03 
  קהסטטיסטי 

והסתברות  
 לכימאים 

 

84-107-04 
 והסתברות לכימאים   קהסטטיסטי 

 

 

10:00-11:00 

84-102-01 
 א' כימיה אי אורגנית  

 

84-181-01 
פיסיקה כללית  

 'לכימאים א 

84-171-03                                 
 לביול'  'מאים אמתמטיקה לכי

 
84-181-03 

 'פיסיקה כללית לכימאים א 
 

 

11:00-12:00  
 

12:00-13:00 
84-105-01 

מעבדה בכימיה כללית  
 'ואנליטית א

 

84-107-01 
והסתברות    הסטטיסטיק

 לכימאים 
 

84-105-04 
מעבדה כימיה  

 כללית 
 

84-171-01 
מתמטיקה  

 'א לכימאים 

84-171-01 
 מתמטיקה לכימאים א' 

 
 
 

 

13:00-14:00 
 

14:00-15:00 84-101-02 
 'כימיה כללית א 

 למת'   לוגיםת.לביופ' לביו

84-102-03 
כימיה אי אורגנית  

 'א
 

84-181-01   
 'פיסיקה כללית לכימאים א 

 

 

15:00-16:00 
 

16:00-17:00 

84-102-02 
 'כימיה אי אורגנית א
  ת.לביופ' לביולוגים

 לפיסיקה 

84-107-02 
והסתברות    קהסטטיסטי 

 לכימאים 
 

84-101-01 
 כימיה כללית א' 

 

84-101-03  
 

 ת א' כימיה כללי

 
 

84-102-01 
 כימיה אי אורגנית א' 

 

 

17:00-18:00 
  

18:00-20:00 
 
 

84-199 
 שעות מחלקה 

 84-181-02 
כללית   פיסיקה 

 לכימאים א' 
 

84-171-02 
מתמטיקה  
 לכימאים א' 

  

20:00-22:00 

 תיכוניסטים  84102-04   
 כימיה אי אורגנית 

20:00-22:00 
 

 

 
הרצאה   תרגיל 

 צאה צאצצ
 מעבדה 



 
 

 1/7/2021                                                        שנה א'   –מערכת שעות סמסטר ב' כימיה רוקחות –פ"אתש
 

 שישי  חמישי רביעי  שלישי שני  ראשון  

8:00-9:00 
84-106-01 

מעבדה בכימיה כללית  
 'ואנליטית ב

 רזרבה 

84-103-02 

 כימיה כללית ב'
 

84-104-02 
 מבוא לכימיה אורגנית

84-106-02 
מעבדה כימיה כללית  

 ואנליטית ב'  
84-106-03 

 

80-103-10 
 ביולוגיה של התא 

84-172-01 
 מתמטיקה לכימאים ב' 

 

 

9:00-10:00 
 

10:00-11:00 
84-182-02 

 'פיסיקה כללית לכימאים ב 
 למת' וביולוגים גם  

 
84-172-02 

 'מטיקה לכימאים במתי
 

  
84-182-01 

 פיסיקה כללית לכימאים ב' 

 

11:00-12:00 

 

12:00-13:00 
84-182-01 

 פיסיקה לכימאים ב' 
84-103-01 

 יה כללית ב'כימ
 
 
 

84-184-02 
 מעבדה פיסיקה לכימאים 

 
84-294-01 

 ביולוגיה בסיסית לכימאים 

 
 

84-103-03 
 ת. כימיה כללית ב' 
 לביופ' ולביולוגים 

 
84-104-03 

 מבוא לכימיה אורגנית 
 לביופ' ת.

 

 

13:00-14:00 

 

14:00-15:00 
84-184-01 

 מעבדה פיסיקה לכימאים 
 
 
 

84-172-01 
 מתמטיקה לכימאים ב' 

 84-172-03 
 'אים במתימטיקה לכימ 

 
84-182-03 

 'כימאים בפיסיקה כללית ל 
 ת.גם ביולוגים 

 

15:00-16:00 
84-104-01 

 מבוא לכימיה אורגנית 
 
 

 

16:00-17:00 
 

84-106-04 
מעבדה בכימיה כללית  

 'ואנליטית ב
 

84-294-01 
 ביולוגיה בסיסית לכימאים 

 
84-182-01 

 פיסיקה כללית לכימאים ב' 

   

17:00-18:00    

18:00-20:00 84-199 
 עות מחלקה ש

    

 
 

 הרצאה  תרגיל  מעבדה 


