תוכנית לימודים מומלצת למתחילי שנה"ל תשע"ז  -הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

3.0 125001
כימיה כללית

סמסטר  22 – 1נק'

4.0 234112
מבוא למחשב
שפת C

5.0 104018
חדו"א 1מ'

4.5 104019
אלגברה
ליניארית מ'

2.5 114051
פיסיקה 1

3.0 324033
אנגלית טכנית
מתקדמים ב'

3.5

5.0 104022
חדו"א 2מ'

2.5 104131
משוואת דיפ'
רגילות/ח

3.5 114052
פיסיקה 2

2.0 085201
מבוא להנדסת

1.0 394800
חינוך גופני

4.0 084225
דינמיקה מ'

3.0 104228
משוואת דיפ'
חלקיות מ'

2.5 104215
פונקציות
מרוכבות א'

4.0 094411
הסתברות ת'

1.0 394800
חינוך גופני

3.5 084311
אווירודינמיקה
בלתי דחיסה

084737
מערכות
דינמיות

3.0

3.5 114054
פיסיקה 3

2.5 084154
שיטות ניסוי

3.0 084738
תורת הבקרה

084143
הנדסת
מערכות

2.5

4.0 044098
חשמל לתעופה

סמסטר  18 – 2נק' ()20

2.5 314200
מבוא להנ'
חומרים
לתעופה

סמסטר  21 – 3נק'

3.0 085135
אנליזה נומרית
מ'

3.5 084513
יסודות המבנה

סמסטר  20 – 4נק'

3.0 084155
שרטוט הנדסי
ממוחשב

3.0 084512
אנליזה ויישומי
מחשב במבנים

4.0 084213
תרמודינמיקה

סמסטר  18 – 5נק'

4.0 084640
תכן וייצור
תעופתי

3.5 084314
זרימה צמיגה
ומעבר חום

2.5 084312
אווירודינמיקה
דחיסה

2.5 084220
מכניקת הטיס
1

סמסטר  11.5 – 6נק'

1.0 084636
פרויקט תכן
מכני

3.0 084404
הנעה רקטית

3.0

**

2.5 084221
מכניקת הטיס
2

2.5 084913
יסודות הנדסת
החלל

*** 3.0
פרויקט תכן
7

*** 3.0
פרויקט תכן
8

סמינריון 1.0
(קדם בהתאם
לתחום)

2.5 084156
שיטות ניסוי
מתקדמות

סמסטר 13.5 – 7-8נק'

084505
מכניקת
המוצקים

או

084401

מנועי סילון **

מקרא( :הצבעים הם להבחנה בלבד(
מקצוע קדם (יש לקחת מקצוע א' לפני מקצוע ב')
ב
א
א

ב

05.02.2017

מקצוע צמוד (יש לקחת מקצוע א' לפני או בו-זמנית עם מקצוע ב')

אויר וחלל *

*בחירה חופשית ,מומלץ (לא חובה).
**יש לבחור בין הנעה רקטית למנועי סילון כמקצוע חובה,
ניתן ללמוד את הקורס השני כבחירה פקולטית.
***דרישת הקדם – כל מקצועות החובה עד סמסטר .6

0 044102
בטיחות חשמל

