
 סמסטר א' -שנה א'ביולוגיה  פסיכולוגיה טתשע"
 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00  80121-02/03 

 )אפשרות ב( תרגיל

כימיה כללית 

 ופיזיקלית א'

80-121-01/10 
 הרצאה

 כימיה כללית ופיזיקלית א'
 

 60-101-04 
 תרגיל

 מבוא לפסיכולוגיה
 9:00-10:00 80-111-06 

 )אפשרות א(  תרגיל
 פיסיקה כללית א'

 

 

10:00-11:00 80-121-01/10 
 הרצאה

כימיה כללית ופיזיקלית 
 א'
 

60-107-01 

 הרצאה

מבוא לפסיכולוגיה 

 התפתחותית א'

80-121-15 

 )אפשרות א( תרגיל

 כימיה כללית ופיזיקלית א'

  60-101-02 
 הרצאה

 מבוא לפסיכולוגיה
 11:00-12:00  

12:00-13:00 80-111-01 

 הרצאה

 'א כללית פיסיקה

60-105-01 

  הרצאה

 מבוא לסטטיסטיקה 

80-130-01 

 הרצאה

 מתמטיקה א'

 60-106-09 
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי 

 )אפשרות ג( תרגיל –מחשב 
13:00-14:00  

14:00-15:00  80-130-02/03 
 תרגיל

 מתמטיקה א 
 

80-111-01 

 הרצאה 

 'א כללית פיסיקה

 60-106-10 
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי 

 09המשך ל  – תרגיל –מחשב 
 )אפשרות ג(

15:00-16:00      

16:00-17:00  60-106-01 
מבוא לסטטיסטיקה 

 תרגיל –ושימושי מחשב 
 )אפשרות א(

60-106-05 
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי 

 )אפשרות ב( תרגיל –מחשב 

    
  

17:00-18:00 80-111-02/03 
 )אפשרות ב( תרגיל

 פיסיקה כללית א'

  

18:00-19:00 80-100-01 
מדעי  –שעות מחלקה 
 החיים

80121 – 
תגבור 
 כימיה

60-106-
02 – 

המשך ל 
01 

80111 – 
תגבור 
 פיסיקה

60-106-06 
  05המשך ל 

תרגיל בסטטיסטיקה  –הערה  תגבור מתמטיקה – 80130
 2ושימושי מחשב יש לקחת 

 קבוצות תרגיל שנתיות ברצף
19:00-20:00    



 
 

 
 
 

   סמסטר ב' -שנה א'ביולוגיה  פסיכולוגיה טתשע"

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 
8:00-9:00 60-108-02 

 תגבור
 80-123-01 

 הרצאה
כימיה כללית ופיזיקלית 

 ב'
 

80-103-10 

 הרצאה

 ביולוגיה של התא

80-135-01/10 

 הרצאה

 80102-01 9:00-10:00 כימיה אורגנית א'
 הרצאה

 ביולוגיה כללית ב'
 

 
 
 

10:00-11:00 60-108-01 

 הרצאה

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית 

 ב'

 

 80106-01 

 הרצאה

 חלון אל המוח

 80131-04/05 
 תרגיל

 מתמטיקה ב
11:00-12:00 80-123-02 

 תרגיל
כימיה כללית ופיזיקלית 

 ב'

 

12:00-13:00  60-105-01 

 הרצאה

 מבוא לסטטיסטיקה 

80-131-01 

 הרצאה

 מתמטיקה ב'

 60-106-09 
מבוא לסטטיסטיקה 

 תרגיל –ושימושי מחשב 
 )אפשרות ג(

13:00-14:00   

14:00-15:00 80113-01 

 הרצאה

 פיסיקה כללית ב'

 

 80113-01 

 פיסיקה כללית ב'

 הרצאה

 60-106-10 
מבוא לסטטיסטיקה 

תרגיל  –ושימושי מחשב 
 )אפשרות ג( 09המשך ל 

15:00-16:00  80113-06 
 תרגיל

 פיסיקה כללית

 

16:00-17:00  60-106-01 
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי 

 )אפשרות א( תרגיל –מחשב 
 

60-106-05 
מבוא לסטטיסטיקה 

 תרגיל –ושימושי מחשב 
 )אפשרות ב(

  

17:00-18:00 80-135-02/03 

 תרגיל

 כימיה אורגנית א'

  

18:00-19:00 80-100-01 
 מדעי החיים –שעות מחלקה 

80123 – 
 תגבור כימיה

60-106-02 
 01המשך ל 

80113 – 
תגבור 
 פיסיקה

60-106-06 
 05המשך ל 

תרגיל  –הערה  תגבור מתמטיקה – 80131
בסטטיסטיקה ושימושי 

קבוצות  2מחשב יש לקחת 
    19:00-20:00 תרגיל שנתיות ברצף

  – 60106 –תרגיל  מעבדה תרגיל הרצאה

 מרובות אפשרויות בחירה


