הנדסה
אזרחית
וסביבתית

מסלול הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה  -שרשרת מדידות גיאודטיות והנדסיות
סיווג חשמל

פיזיקה 2

014004

014888

014603

פוטוגרמטריה 1

014843

מדידות GPS

014852

חשבון תאום 1

014814

כרטוגרפיה ומבוא
לממ"ג 014877

תחיקת המדידה

גיאודטיות 014851
מחנה מדידות 2

מדידות הנדסיות

מיוחדות 014853

סמינר במיפוי וגיאו-

אינפורמציה 014866
במקרה של אי התאמה לאינפורמציה באתר הטכניון ,יש להתייחס לאתר כמעודכן יותר

014864

½ 2שבועות בתחילת ס' קייץ
כלל טכניוני

כלל טכניוני

חורף

פרויקט בגיאודזיה

014878

רשתות בקרה

014829

ומדידות 014867 - 1

מיפוי ממוחשב

אביב

קדם  /צמוד
ללא קדם  /צמוד בלבד
דו-שנתי  /נק' זכות
תנאי לסטז'
פקולטי  /חיצוני  /שרשרת

014842

כלכלה הנדסית

014848

אביב

קדסטר 1

מבוא לגיאודזיה

מסדי נתונים גיאו-

מרחביים 014846

ח .גופני

חורף

ניתוח מערכות

014881

אביב

גיאודזיה מתמטית

מבוא לשיטות נומריות

014006

יסודות המיפוי והמדידה 1ג'

יסודות המיפוי והמדידה 2

014003

תכנות מונחה עצמים

למידע גיאוגרפי 014845

אנגלית

חורף

סטטיסטיקה

114052

קורסי חדו"א:
אם נדרשת חזרה על המקצוע אפשר ללמוד:
* חדו"א 1מ 104018
** חדו"א 2מ 104022

חדו"א 2מ2

234128

חורף

פיזיקה 1

014008

**104044

114051

015007

מידע גרפי הנדסי

*104042

104019

מכניקה יישומית 1

014849

חדו"א 1מ2

מבוא למחשב -פייתון

ח .גופני

אביב

אלגברה ליניארית מ'

125001

משואות דיפרנציאליות
רגילות/ח 104131

סיווג מתמטיקה

סיווג מכניקה

כימיה כללית

מחנה מדידות 1
014863
שבועיים בתחילת ס' קייץ

עפ"י קטלוג תשפ"ג
קוד מסלול024 :

הנדסה
אזרחית
וסביבתית

מסלול הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה  -שרשרת מיפוי ומידע מרחבי
סיווג חשמל

פיזיקה 2

114052

גיאודזיה מתמטית

מבוא לשיטות נומריות

014004

פוטוגרמטריה 1

014843

פוטוגרמטריה 2

014889

014814

תחיקת המדידה

014829

עיבוד וניתוח מידע מרחבי
תלת-ממדי 014856

פרויקט במיפוי ספרתי 1

014869

סמינר במיפוי וגיאו-

אינפורמציה 014866
במקרה של אי התאמה לאינפורמציה באתר הטכניון ,יש להתייחס לאתר כמעודכן יותר

מבוא לספקטרוסקופיה

וחישה מרחוק 014890
מערכות מידע

גיאוגרפי 014857 - 1

014878

עיבוד תמונה לצורכי
מיפוי 014855

כלל טכניוני

חורף

קדם  /צמוד
ללא קדם  /צמוד בלבד
דו-שנתי  /נק' זכות
תנאי לסטז'
פקולטי  /חיצוני  /שרשרת

014603

חשבון תאום 1

כרטוגרפיה ומבוא
לממ"ג 014877

מיפוי ממוחשב

כלל טכניוני

אביב

קורסי חדו"א:
אם נדרשת חזרה על המקצוע אפשר ללמוד:
חדו"א 1מ 104018
*
** חדו"א 2מ 104022

014842

כלכלה הנדסית

014848

אביב

קדסטר 1
014888

מבוא לגיאודזיה

מסדי נתונים גיאו-

מרחביים 014846

ח .גופני

חורף

ניתוח מערכות

014881

יסודות המיפוי והמדידה 2

014003

014006

יסודות המיפוי והמדידה 1ג'

חורף

שבועיים בתחילת ס' קייץ

סטטיסטיקה

תכנות מונחה עצמים

למידע גיאוגרפי 014845

אנגלית

אביב

014863

חדו"א 2מ2

234128

אביב

פיזיקה 1

014008

**104044

114051

015007

014849

חדו"א 1

104019

מכניקה יישומית 1

מידע גרפי הנדסי

*104003

מבוא למחשב -פייתון

ח .גופני

חורף

אלגברה ליניארית מ'

125001

משואות דיפרנציאליות
רגילות/ח 104131

סיווג מתמטיקה

סיווג מכניקה

כימיה כללית

מחנה מדידות 1

עפ"י קטלוג תשפ"ג
קוד מסלול024 :

הנדסה
אזרחית
וסביבתית

מסלול הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה  -שרשרת קדסטר ומקרקעין
סיווג חשמל

פיזיקה 2

114052

גיאודזיה מתמטית

014003

מבוא לשיטות נומריות

014006

014004

014888

סדנה בהערכת שווי
מקרקעין 016829

014842

כלכלה הנדסית

014603

פוטוגרמטריה 1

014843

המחנה מתקיים שבוע
במהלך סמסטר קיץ

קדסטר 2

014885

סמינר במיפוי וגיאו-

אינפורמציה 014866

כרטוגרפיה ומבוא
לממ"ג 014877

חשבון תאום 1

014814

מיפוי ממוחשב

014878

תחיקת המדידה

014829

מחנה גיאודזיה

בקדסאר 014831 -
פרויקט בגיאודזיה 1

כלל טכניוני

014867

היבטים בקדסטר
מודרני 016818

במקרה של אי התאמה לאינפורמציה באתר הטכניון ,יש להתייחס לאתר כמעודכן יותר

ניהול מקרקעין

014882

כלל טכניוני

אביב

קדם  /צמוד
ללא קדם  /צמוד בלבד
דו-שנתי  /נק' זכות
תנאי לסטז'
פקולטי  /חיצוני  /שרשרת

יסודות המיפוי והמדידה 2

014848

חורף

קורסי חדו"א:
אם נדרשת חזרה על המקצוע אפשר ללמוד:
חדו"א 1מ 104018
*
** חדו"א 2מ 104022

עקרונות בהערכת
שווי מקרקעין 016828

מבוא לגיאודזיה

מסדי נתונים גיאו-

מרחביים 014846

ח .גופני

אביב

קדסטר 1

014881

חורף

ניתוח מערכות

יסודות המיפוי והמדידה 1ג'

חורף

שבועיים בתחילת ס' קייץ

סטטיסטיקה

תכנות מונחה עצמים

למידע גיאוגרפי 014845

אנגלית

אביב

014863

חדו"א 2מ2

234128

חורף

פיזיקה 1

014008

**104044

114051

015007

מידע גרפי הנדסי

*104042

104019

מכניקה יישומית 1

014849

חדו"א 1מ2

מבוא למחשב -פייתון

ח .גופני

אביב

אלגברה ליניארית מ'

125001

משואות דיפרנציאליות
רגילות/ח 104131

סיווג מתמטיקה

סיווג מכניקה

כימיה כללית

מחנה מדידות 1

עפ"י קטלוג תשפ"ג
קוד מסלול024 :

