
שם קורספקולטה

מבנים 2 ב'אומנויות

פיתוח שמיעה ב' ע"פאומנויות

פיתוח שמיעה ב' בכתבאומנויות

פיתוח שמיעה ב' ע"פ מלחיניםאומנויות

פיתוח שמיעה א' בכתבאומנויות

פיתוח שמיעה א' אומנויות

פיתוח שמיעה א' מלחינים בכתבאומנויות

פיתוח שמיעה ב' בכתבאומנויות

פיתוח שמיעה ב'אומנויות

פיתוח שמיעה א' ע"פאומנויות

פיתוח שמיעה א' מלחינים בע"פאומנויות

קריאת פרטיטורה אאומנויות

קריאת פרטיטורה ב'אומנויות

קריאת פרטיטורה מוזיקולוגיהאומנויות

תולדות האדריכלות ב' + ג'אומנויות

מבוא לתולדות הקולנוע ב' **אומנויות

בקיאות בסרטים א'אומנויות

מיומנות מקלדתאומנויות

תולדות הקולנוע ב' אומנויות

טכנולוגיות בניה - אאומנויות

סטטיקה וחוזק חומריםאומנויות

מבוא ללימודי טלוויזיה אומנויות

מבוא לתסריטאות [1]אומנויות

הנדסה תיאוריתאומנויות

מבנים 2א'אומנויות

מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניאומנויות

תיאוריות בימויאומנויות

זרמים בביקורת המאה העשריםאומנויות



מבוא לאמנות קלאסית : יוון ורומאאומנויות

אנטומיה מעשירפואה 

היסטולוגיה אוראלית מעשי + עיונירפואה

רפואה פנימית רפואה

בחינה בנוירולוגיה - שנה ד' 4 שנתירפואה

בחינה בנוירולוגיה - שנה ה' 6 שנתירפואה

שיקום הפה משמרת ב מעשי  רפואה

רפואת שיניים לילדים מעשירפואה

שיקום הפה משקמת ב מעשירפואה

אנטומיה מעשירפואה

בחינת NBME מסכמת בלוק 4רפואה 

בחינת NBME מסכמת בלוק 5רפואה 

בחינת NBME חלק ראשון - מסכמת בלוק 3 רפואה 

בחינת NBME חלק שני - מסכמת בלוק 3 רפואה 

בחינת NBME מער' אנדו' רבייה ועוררפואה 

בחינת NBME מער' פסיכי', מדעי התנה' ואפי'רפואה 

בחינת NBME Comprehensive - סיום לימו' פרה קלי'רפואה 

רפואה פנימיתמקצועות הבריאות

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמלהנדסה

תכנות - (פייתון)הנדסה

מכניקה של חלקיקיםהנדסה

מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתיתהנדסה

אותות אקראיים ורעשהנדסה

שיטות סטוכסטיות למהנדסי תעשיההנדסה

פונקציות מרוכבותהנדסה

אלקטרוניקה בסיסיתהנדסה

מכניקת המוצקים (1)הנדסה

כימיה להנדסה ביו-רפואיתהנדסה

מבוא להנדסת תעשייה וניהולהנדסה



מבני נתונים ואלגוריתמיםהנדסה

תכנות 2 שפת Cהנדסה

סטטיקה של גוף קשיחהנדסה

מכניקת הזורמים (1)הנדסה

ניתוח ועיצוב מערכות מידעהנדסה

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב'הנדסה

תרמודינמיקה (1)הנדסה

מבוא למתמטיקה בדידההנדסה

פיזיקה קוואנטית ומצב מוצקהנדסה

אותות ומערכותהנדסה

הסתברותהנדסה

תורת המשחקים ויישומיההנדסה

תכנות 2 - שפת Cהנדסה

מכניקת המוצקיםהנדסה

מערכות ייצור ממוחשבותהנדסה

מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיההנדסה

משוואות דיפרנציאליות רגילות למכניתהנדסה

מכניקת זורמים מתקדמתהנדסה

משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נהנדסה

משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואההנדסה

אלגברה לינארית למכניתהנדסה

משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקההנדסה

התקנים אלקטרונייםהנדסה

תמסורת גלים ומערכות מפולגותהנדסה

אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקההנדסה

תורת התנודותהנדסה

מעגלים ומערכות לינאריותהנדסה

מעגלים אלקטרוניים ספרתייםהנדסה

מכניקת המוצקים (2)הנדסה



זרימה דו-פאזיתהנדסה

בקרה אופטימליתהנדסה

מדידות ומתמרים  ביו-רפואייםהנדסה

מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמלייםהנדסה

מבוא לבקרה לינארית מודרניתהנדסה

ניתוח מערכות ייצורהנדסה

אופטימיזציההנדסה

שדות וגלים אלקטרומגנטיים  להנדסה ביו רפואיתהנדסה

התקנים פוטוניים - עקרונות ויישומיםהנדסה

חדו"א 1ב' לביו רפואההנדסה

חדו"א 1ב' לחשמלהנדסה

חדו"א 2ב  לחשמלהנדסה

תכנות פייתוןהנדסה

אלגברה ליניארית לחשמלהנדסה

שיטות לעיבוד אותות ביולוגייםהנדסה

תכנות 2 שפת Cהנדסה

מבוא לתורת הבקרההנדסה

מעגלים אלקטרוניים אנלוגייםהנדסה

מבנה המוח - מעבדהמדעי המוח

עולם החרקיםמדעי החיים

כלכלה פוליטית בינלאומיתמדעי החברה

the science of hapinessמדעי החברה

מבחנים והערכהמדעי החברה

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותיתמדעי החברה

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםמדעי החברה

מדיניות החוץ של ישראלמדעי החברה

רגולציה של חדשנות טכנולוגית מדעי החברה

ביטחון ודיפלומטיהמדעי החברה

תקשורת פוליטיתמדעי החברה



הביטחון הלאומי של ישראלמדעי החברה

ערבית למתחיליםמדעי הרוח

ערבית למתקדמיםמדעי הרוח

אמצעי התקשורת בעולם הערבימדעי הרוח

פרסית למתחיליםמדעי הרוח

פרסית למתקדמיםמדעי הרוח

לשון יוונית למתחיליםמדעי הרוח

דקדוק א': תורת ההגה והתצורותמדעי הרוח

ערבית ב'מדעי הרוח

סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה*מדעי הרוח

בחינת בקיאותמדעי הרוח

ערבית ספרותית רמת ביניים מדעי הרוח

כלים לעריכת דין אפקטיבית משפטים

חדו"א 1אמדויקים

שיטות מתמטיות בכימיהמדויקים

מד"ר 1מדויקים

מתמטיקה בדידהמדויקים

מבוא לתהליכים סטוכסטיםמדויקים

קינטיקהמדויקים

סיבוכיותמדויקים

תיאוריה סטטיסטיתמדויקים

טופולוגיהמדויקים

מבני נתוניםמדויקים

אלגברה ב2מדויקים

מבוא מורחב למדמ"חמדויקים

לוגיקה למדמ"חמדויקים

אנליזה נומרית 1מדויקים

תורת החומר המעובה 2מדויקים

מבוא ללמידה חישוביתמדויקים



מבוא מתמטי לפיזיקאים 2מדויקים

ממפי"ס 2 משולבמדויקים

תכנותמדויקים

מבוא למדעי האטמוספירהמדויקים

מבוא למדעי המידעמדויקים

פיזיקה קלאסית 2מדויקים

פיזיקה כללית א2מדויקים

מבוא לחישוב קוונטימדויקים

פיזיקה תרמיתמדויקים

תכנון ניסויים וניתוח שונות מדויקים

כימיה אורגניתמדויקים

תורת הגרפיםמדויקים

מבוא לסטטיסטיקהמדויקים

חישוב סטטיסטי מדויקים

אלגברה לינארית 1א מדויקים

מבוא להסתברותמדויקים

כימיה של סוכריםמדויקים

Challenges and opportunitiesמדויקים

נושאים בהנדסת תוכנהמדויקים

פרויקט תוכנהמדויקים

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימיתמדויקים

סימטריהמדויקים

גיאופיזיקה ססמולוגיה של רעידות אדמהמדויקים

טקטוניקה ואנליזה גאודטיתמדויקים

מבוא לפיזיקה של הפלזמהמדויקים

יחסות פרטיתמדויקים

רשתות תקשורת מחשביםמדויקים

עיבוד ספרתי של אותותמדויקים

הסתברות וסטטיס'מדויקים



מבני נתונים ואלגוריתמיםמדויקים

תורת המספריםמדויקים

מבוא לאנליזה הרמוניתמדויקים

מבוא לתורת הקבוצותמדויקים

טופולוגיהמדויקים

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפיםמדויקים

מתמטיקה בדידהמדויקים

פיזיקה קלאסית 1מדויקים

תווך בין כוכבימדויקים

אלגברה לינארית 1גמדויקים

תורת החומר המעובה 1מדויקים

מערכות דינמיות וכאוסמדויקים

פיזיקה כללית א1מדויקים

חדוא 2גמדויקים

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים מדויקים

תורת הפונקציות המרוכבות 1מדויקים

גאודינמיקהמדויקים

נושאים מתקדמים במתמטיקה לסטטיסטיקאיםמדויקים


