
'ב' סמ' שע'א' סמ' שעמועדתקופהסוג מפגששם נושא קורסקוד מלא הערהמרציםז"נק

ר שליט פרנסיס"ד16:00-17:0031.5' ד14:00-16:00'ד'סמסטר אהרצאהמבוא לביולוגיה80055-01

ר שליט פרנסיס"ד16:00-17:0031.5' ד14:00-16:00'ד'סמסטר בהרצאהמבוא לביולוגיה80056-01

רפס קילה' גב16:00-17:0010.5'ה'סמסטר אמעבדהמבוא לביולוגיה80057-01

רפס קילה' גב16:00-17:0010.5'ה'סמסטר במעבדהמבוא לביולוגיה80058-01

18:00ב' ימי א, שמור לשעות מחלקהמרצי מחלקה18:00-20:0022'אשנתימחלקה.ששעות מחלקה80100-01

ר גונן "ר ברקן שי ד"ד10:00-12:0042' ג14:00-16:00'א'סמסטר אהרצאה'בילוגיה כללית שנה א80101-01

ר מוטרו בנימין "ניצן ד

ר מילר גד"ד

.חוגי-חוגי ודו-מדעי החיים חד- חובה' תואר ראשון שנה א

.חוגי-חוגי ודו-מדעי החיים חד- חובה' תואר ראשון שנה אקורן לי' ר מוטרו בנימין פרופ"ד09:00-12:0031.5'א'סמסטר בהרצאה'ביולוגיה כללית ב80102-01

-מיועד לתלמיד מדעי החיים חד- חובה' תואר ראשון שנה אקורנבליט סיון' ר אורבך אחיה פרופ"ד10:00-12:0021'ב'סמסטר בהרצאהביולוגיה של התא80103-01

.חוגי-חוגי ולדו חובה' תואר ראשון שנה א- מיועד למסלול ביוטכנולוגיה קורנבליט סיון' ר אורבך אחיה פרופ"ד08:00-10:0021'ד'סמסטר בהרצאהביולוגיה של התא80103-10

מכינה לרפואהקורנבליט סיון' ר אורבך אחיה פרופ"ד08:00-10:0021'ד'סמסטר בהרצאהביולוגיה של התא80103-30

'חובה למסלול ביוטכנולוגיה שנה אקורנבליט סיון' פרופ12:00-14:0021'ה'סמסטר במעבדהמבוא לביולוגיה80105-01

אלפסי הודיה מר ' גב10:00-12:0021'ג'סמסטר במעבדהמבוא לביולוגיה80105-13

זק ' דרמון אליעזר גב

נחום ספיר ' הילה גב

' מר ניצן שחר פרופ

קורנבליט סיון מר 

יש חובת נוכחות בכל  .'חובה למסלול ביוטכנולוגיה שנה א

.המפגשים

' גרינשטיין אלינה גב' גב10:00-12:0021'א'סמסטר במעבדהמבוא לביולוגיה80105-14

ר מלמד "זק הילה ד

נחום ספיר מר ' יואל גב

' ניצן שחר פרופ

קורנבליט סיון מר 

יש חובת נוכחות בכל  .'חובה למסלול ביוטכנולוגיה שנה א

.המפגשים

זק ' ר הנדל איל גב"ד12:00-14:0021'ג'סמסטר במעבדהמבוא לביולוגיה80105-16

נחום ספיר ' הילה גב

' מר ניצן שחר פרופ

קורנבליט סיון מר 

יש חובת נוכחות בכל  .'חובה למסלול ביוטכנולוגיה שנה א

.המפגשים

.חוגי עם פסיכולוגיה-במסלול דו' חובה לשנה אשוחט גלית-אופיר' פרופ14:00-15:0010.5'ד'סמסטר בהרצאהחלון אל המוח80106-01

'חובה לתואר ראשון במסלול מדעי ביוטכנולוגיה שנה אר אילני עמיעל"ד14:00-16:0021'ד'סמסטר אהרצאהתכנות ומדעי הנתונים לביולוגים80107-01

'חובה לתואר ראשון במסלול מדעי ביוטכנולוגיה שנה א16:00-18:0021'ג'סמסטר אתרגילתכנות ומדעי הנתונים לביולוגים80107-02

'חובה לתואר ראשון במסלול מדעי ביוטכנולוגיה שנה א08:00-10:0021'ד'סמסטר אתרגילתכנות ומדעי הנתונים לביולוגים80107-03

'חובה לתואר ראשון במסלול מדעי ביוטכנולוגיה שנה א16:00-18:0021'ג'סמסטר אתרגילתכנות ומדעי הנתונים לביולוגים80107-04

'חובה לתואר ראשון במסלול מדעי ביוטכנולוגיה שנה א16:00-18:0021'ד'סמסטר אתרגילתכנות ומדעי הנתונים לביולוגים80107-05

ביולוגיה  ולתלמידי'  חובה לתלמידי תואר ראשון שנה אפייגל לאוניד' פרופ14:00-15:0031.5' ג12:00-14:00'א'סמסטר אהרצאה'פיסיקה כללית א80111-01

.'חישובית שנה ב מר ביימן אילן17:00-18:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'פיסיקה כללית א80111-02

חוגי שירן' אוזן חרות גב' גב17:00-18:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'פיסיקה כללית א80111-03

רוט אפרת' מר זכריה אלי גב14:00-15:0010.5'ב'סמסטר אתרגיל'פיסיקה כללית א80111-04

גביש עדן רינה מר יערי בעז מר מידן דרור' גב09:00-10:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'פיסיקה כללית א80111-06

14:00-15:0010.5'ב'סמסטר אתרגיל'פיסיקה כללית א80111-07

10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגיל'פיסיקה כללית א80111-08

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבדמר אפלבאום מקס10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגיל'פיסיקה כללית א80111-09

.חובה' תואר ראשון שנה א. פייגל לאוניד' פרופ- מרצה הקורספייגל לאוניד' פרופ14:00-15:0031.5' ג12:00-14:00'א'סמסטר אהרצאה'פיסיקה כללית א80111-10

סרדי שירה רפאל אלינה' גב13:00-14:0010.5'ג'סמסטר אתרגיל'פיסיקה כללית א80111-12

אוזן חרות לוי שחר' גב13:00-14:0010.5'ג'סמסטר אתרגיל'פיסיקה כללית א80111-13

מר כהן אוריה יחזקאל מרן אווה11:00-12:0010.5'ג'סמסטר אתרגיל'פיסיקה כללית א80111-14

מר כהן אוריה יחזקאל מרן אווה11:00-12:0010.5'ג'סמסטר אתרגיל'פיסיקה כללית א80111-18

תגבור והעשרהשמול אסתר' גם זה לטובה חן גב' גב18:00-19:001'ג'סמסטר אתגבור'פיסיקה כללית א80111-99

' ולתלמידי שנה ב' חובה לתלמידי תואר ראשון שנה אפייגל לאוניד' פרופ14:00-15:0031.5' ג14:00-16:00'א'סמסטר בהרצאה'פיסיקה כללית ב80113-01

חוגי-בביולוגיה חישובית ודו 



מר צרפתי ליאור13:00-14:0010.5'ב'סמסטר בתרגיל'פיסיקה כללית ב80113-02

מר רוזס מור13:00-14:0010.5'ב'סמסטר בתרגיל'פיסיקה כללית ב80113-03

גביש עדן רינה מר רוזס מור' גב12:00-13:0010.5'ב'סמסטר בתרגיל'פיסיקה כללית ב80113-04

ר אילני עמיעל"אחדות הדס ד' גב12:00-13:0010.5'ד'סמסטר בתרגיל'פיסיקה כללית ב80113-05

מר צרפתי ליאור16:00-17:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'פיסיקה כללית ב80113-06

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבדמר כהן אוריה יחזקאל15:00-16:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'פיסיקה כללית ב80113-09

חוגי-מיועד למסלול ביוטכנולוגיה ודו פייגל לאוניד' פרופ14:00-15:0031.5' ג14:00-16:00'א'סמסטר בהרצאה'פיסיקה כללית ב80113-10

מר יונס יצחק15:00-16:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'פיסיקה כללית ב80113-12

מר דידי אביחי10:00-11:0010.5'ה'סמסטר בתרגיל'פיסיקה כללית ב80113-14

מר כהן אוריה יחזקאל10:00-11:0010.5'א'סמסטר בתרגיל'פיסיקה כללית ב80113-16

15:00-16:0010.5'ה'סמסטר בתרגיל'פיסיקה כללית ב80113-17

15:00-16:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'פיסיקה כללית ב80113-18

תגבור והעשרה18:00-19:001'ג'סמסטר בתגבור'פיסיקה כללית ב80113-99

חוגי-דו + חובה' תואר ראשון שנה אמסתאי יצחק' פרופ08:00-10:0042' ג10:00-12:00'א'סמסטר אהרצאה'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-01

ר יהושע ירון מר "ד08:00-10:0020.5'ב'סמסטר אתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-02

' מצרי ארז יחזקאל גב

שרייבר פולינה שרייבר פולינה' קומרובסקי נלי גב' גב10:00-12:0020.5'ב'סמסטר אתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-04

לוגסי לירוי' מר אביבי מתן גב10:00-12:0020.5'ב'סמסטר אתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-05

שמול אסתר' לוגסי לירוי גב' מר גבירץ רענן גב12:00-14:0020.5'ב'סמסטר אתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-06

08:00-10:0020.5'ב'סמסטר אתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-07

חישובית בלבד מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיהנסים לורה' גב08:00-10:0020.5'ה'סמסטר אתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-08

' מר גבירץ רענן גב08:00-10:0020.5'ה'סמסטר אתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-09

' קומרובסקי נלי גב

שאול גולדנברג מגלי

חישובית בלבד מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה

חוגי-מיועד למסלול ביוטכנולוגיה ודו מסתאי יצחק' פרופ08:00-10:0042' ג10:00-12:00'א'סמסטר אהרצאה'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-10

20.5'סמסטר אתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-12

חזנסון שרה אליזבת' גב10:00-12:0021'ג'סמסטר אתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-13

שאול גולדנברג מגלי' הדרה רואן גב' גב10:00-12:0020.5'ה'סמסטר אתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-14

לוגסי לירוי' חזנסון שרה אליזבת גב' גב10:00-12:0020.5'ג'סמסטר אתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-15

אורבאום אודליה' גב10:00-12:0021'ה'סמסטר אתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-16

10.5'סמסטר אתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-18

תגבור והעשרהמר אביבי מתן18:00-19:001'ב'סמסטר אתגבור'כימיה כללית ופיסיקלית א80121-99

חוגי-דו +חובה' תואר ראשון שנה אגובס גיל' פרופ08:00-10:0021'ג'סמסטר בהרצאה'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-01

ערמון נינה' מר יצחק דניאל גב11:00-12:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-02

11:00-12:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-03

16:00-17:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-04

ערמון נינה מר שוורץ רון' מר יצחק דניאל גב16:00-17:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-05

10:00-11:0010.5'ה'סמסטר בתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-06

ערמון נינה' מר גבריאל בר גב10:00-11:0010.5'ה'סמסטר בתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-07

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבדמר פבר גבריאל14:00-15:0010.5'א'סמסטר בתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-08

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבדמועלם  בר' אברמוביץ אורנית מר יצחק דניאל גב' גב14:00-15:0010.5'א'סמסטר בתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-09

דו חוגי+ מיועד למסלול ביוטכנולוגיהגובס גיל' פרופ08:00-10:0021'ג'סמסטר בהרצאה'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-10

מר גבריאל בר מר שוורץ רון09:00-10:0010.5'א'סמסטר בתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-12

10:00-11:0010.5'א'סמסטר בתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-13

ערמון נינה' סובן שירן גב' אברמוביץ אורנית גב' גב12:00-13:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-14

מר פבר גבריאל13:00-14:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-16

12:00-13:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-18



תגבור והעשרה18:00-19:001'ב'סמסטר בתגבור'כימיה כללית ופיסיקלית ב80123-99

ר אילוז דוד בוץ הדר "ד15:00-18:0031.5'ד'סמסטר במעבדהבוטניקה מעבדה80126-02

המר רבקה שולמית ' גב

ר "ר יהושע ירון ד"ד

פיטוסי ' מלמד יואל גב

חוגי בחירה לשאר -חובת בחירה למסלול מדעי החיים חד

.יש חובת נוכחות בכל המפגשים. המסלולים

המר ' בוץ הדר גב15:00-18:0031.5'ה'סמסטר במעבדהבוטניקה מעבדה80126-05

' רבקה שולמית גב

יצחק ישראלי שיראל 

ר "פנינה לוי נטלי ד

בחירה לשאר , חוגי-חובת בחירה למסלול מדעי החיים חד

.יש חובת נוכחות בכל המפגשים.המסלולים

ר "אחדות הדס ד' גב14:00-17:0031.5'ב'סמסטר במעבדהזואולוגיה מעבדה80127-02

גביש עדן ' ברקן שי גב

רינה מר זנדר יצחק לוי 

' ר נתן משה גב"נטלי ד

בחירה לשאר , חובת בחירה למסלול מדעי החיים חד חוגי

.יש חובת נוכחות בכל המפגשים.המסלולים

ר "אחדות הדס ד' גב15:00-18:0031.5'ג'סמסטר במעבדהזואולוגיה מעבדה80127-05

המר ' ברקן שי גב

רבקה שולמית מר זנדר 

פלדמן בר ' יצחק גב

בחירה לשאר , חובת בחירה למסלול מדעי החיים חד חוגי

.יש חובת נוכחות בכל המפגשים.המסלולים

.פסיכולוגיה חוגי-חובה לתלמידי תואר ראשון ולתלמידי דור נתן שרית"ד12:00-14:0021'ג'סמסטר אהרצאה'מתמטיקה א80130-01

' ר כהן אפי גב"ד15:00-16:0010.5'ב'סמסטר אתרגיל'מתמטיקה א80130-02

מועדים לשמחה יפעת 

גרוס אביטל-שווד' גב ר "אדלר קטרינה ד' גב09:00-10:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'מתמטיקה א80130-04

מועלם  בר ' כהן אפי גב

גרוס אביטל-שווד' גב פלד ספיר' פוטוריאן אנה גב' גב09:00-10:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'מתמטיקה א80130-05

שמול אסתר' ר כהן אפי גב"ד16:00-17:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'מתמטיקה א80130-06

16:00-17:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'מתמטיקה א80130-07

חוגי-מיועד למסלול ביוטכנולוגיה ודו ר נתן שרית"ד14:00-16:0021'א'סמסטר אהרצאה'מתמטיקה א80130-10

גרוס אביטל-שווד' גב10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגיל'מתמטיקה א80130-12

פוטוריאן אנה' מר אייזנברג וסיל גב10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגיל'מתמטיקה א80130-13

גרוס אביטל-שווד' מועלם  בר גב' ר כהן אפי גב"ד17:00-18:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'מתמטיקה א80130-17

פלד ספיר' מר אייזנברג וסיל גב17:00-18:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'מתמטיקה א80130-18

תגבור והעשרהשמול אסתר' גרוס אביטל גב-שווד' גב18:00-19:001'ד'סמסטר אתגבור'מתמטיקה א80130-99

.פסיכולוגיה  חוגי-חובה לתלמידי תואר ראשון ולתלמידי דו ר נדב אופיר"ד12:00-14:0021'ג'סמסטר בהרצאה'מתמטיקה ב80131-01

טויטו נגה' גב13:00-14:0010.5'ד'סמסטר בתרגיל'מתמטיקה ב80131-02

ר כהן אפי מר סלימאן אחמד"ד12:00-13:0010.5'ב'סמסטר בתרגיל'מתמטיקה ב80131-03

ר כהן אפי"ד10:00-11:0010.5'ה'סמסטר בתרגיל'מתמטיקה ב80131-04

קרפ הדר' גב10:00-11:0010.5'ה'סמסטר בתרגיל'מתמטיקה ב80131-05

שחר יעל' קרפ הדר גב' גב13:00-14:0010.5'ב'סמסטר בתרגיל'מתמטיקה ב80131-07

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה ודו חוגיר נתן שרית"ד12:00-14:0021'ד'סמסטר בהרצאה'מתמטיקה ב80131-10

מועדים לשמחה יפעת' גב10:00-11:0010.5'ה'סמסטר בתרגיל'מתמטיקה ב80131-12

פוטוריאן אנה' גב10:00-11:0010.5'ה'סמסטר בתרגיל'מתמטיקה ב80131-13

פוטוריאן אנה' גב13:00-14:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'מתמטיקה ב80131-14

קרפ הדר' גב13:00-14:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'מתמטיקה ב80131-15

מר זגדון ישי מר שפר עמוס11:00-12:0010.5'א'סמסטר בתרגיל'מתמטיקה ב80131-16

11:00-12:0010.5'א'סמסטר בתרגיל'מתמטיקה ב80131-17

10.5'סמסטר בתרגיל'מתמטיקה ב80131-18

תגבור והעשרהמר קופל אלי18:00-19:001'ד'סמסטר בתגבור'מתמטיקה ב80131-99

חובה' תואר ראשון שנה אר טראובה תמר"ד08:00-10:0021'ה'סמסטר בהרצאה'כימיה אורגנית א80135-01

מן מיכל'ר ריצ"ד16:00-17:0010.5'א'סמסטר בתרגיל'כימיה אורגנית א80135-02

לוי שני' מר בלום אליאב מר יצחק דניאל גב16:00-17:0010.5'א'סמסטר בתרגיל'כימיה אורגנית א80135-03

11:00-12:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'כימיה אורגנית א80135-04



מר בלום אליאב מר יצחק דניאל מר סזן חיים15:00-16:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'כימיה אורגנית א80135-05

קאסם ארווא' נמצוב אירנה גב' גב12:00-13:0010.5'ב'סמסטר בתרגיל'כימיה אורגנית א80135-06

מן מיכל'ר ריצ"אברמוביץ אורנית ד' גב12:00-13:0010.5'ב'סמסטר בתרגיל'כימיה אורגנית א80135-07

חישובית בלבד מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה10:00-11:0010.5'ה'סמסטר בתרגיל'כימיה אורגנית א80135-08

אברמוביץ אורנית ' גב10:00-11:0010.5'ה'סמסטר בתרגיל'כימיה אורגנית א80135-09

מר בלום אליאב מר 

נמצוב ' יצחק דניאל גב

אירנה

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבד

מיועד למסלול ביוטכנולוגיהר טראובה תמר"ד08:00-10:0021'ה'סמסטר בהרצאה'כימיה אורגנית א80135-10

מר שפיגל יעקב13:00-14:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'כימיה אורגנית א80135-12

מן מיכל מר שפיגל יעקב'ר ריצ"ד10:00-11:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'כימיה אורגנית א80135-14

מן מיכל'ר ריצ"ד12:00-13:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'כימיה אורגנית א80135-17

10:00-11:0010.5'ג'סמסטר בתרגיל'כימיה אורגנית א80135-18

חובה' תואר ראשון שנה אר צור עמית"דון ירמיהו ד' פרופ11:00-12:0031.5' ה12:00-14:00'א'סמסטר בהרצאהמבוא לביוכימיה80145-01

סבג בתאל' מר אייזנברג וסיל גב10:00-11:0010.5'ה'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80145-02

ר צור עמית"ד10:00-11:0010.5'ה'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80145-03

מר אייזנברג וסיל מר שלש רוייד13:00-14:0010.5'ב'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80145-04

אטלי פדהאל יעל' גב14:00-15:0010.5'ד'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80145-05

סבג בתאל  מר שלש רוייד' גב10:00-11:0010.5'ג'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80145-06

תוכנית קדם רפואה10.5'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80145-18

מכינה לרפואהדון ירמיהו' פרופ13:00-14:0031.5' ג14:00-16:00'ג'סמסטר בהרצאהמבוא לביוכימיה80145-30

מכינה לרפואהסבג בתאל' אטלי פדהאל יעל גב' גב10:00-11:0010.5'ד'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80145-31

בביוטכנולוגיה' חובה לשנה אר צור עמית"דון ירמיהו ד' פרופ11:00-12:0031.5' ה12:00-14:00'א'סמסטר בהרצאהמבוא לביוכימיה80146-01

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבדאטלי פדהאל יעל' גב15:00-16:0010.5'א'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80146-07

מר שלש רוייד10:00-11:0010.5'ה'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80146-08

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבד15:00-16:0010.5'א'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80146-09

אטלי פדהאל יעל מר שלש רוייד' גב11:00-12:0010.5'א'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80146-12

09:00-10:0010.5'א'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80146-14

אטלי פדהאל יעל' גב09:00-10:0010.5'א'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80146-15

מר שלש רוייד10:00-11:0010.5'ה'סמסטר בתרגילמבוא לביוכימיה80146-16

חובה' תואר ראשון שנה אר עציון דפנה"ד12:00-15:0031.5'ה'סמסטר בהרצאהביוסטטיסטיקה80150-01

מר שניר תום09:00-10:0010.5'ב'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה80150-02

מר בריו לב15:00-16:0010.5'ג'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה80150-04

מר בריו לב14:00-15:0010.5'ב'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה80150-05

ר יששכר ניסן"ד17:00-18:0010.5'א'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה80150-06

ר ברקן שי מר שניר תום"ד17:00-18:0010.5'א'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה80150-07

מר שניר תום16:00-17:0010.5'ג'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה80150-08

מיועד למסלול ביוטכנולוגיהר עציון דפנה"ד12:00-15:0031.5'ה'סמסטר בהרצאהביוסטטיסטיקה80150-10

12:00-13:0010.5'ג'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה80150-12

11:00-12:0010.5'ג'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה80150-14

16:00-17:0010.5'א'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה80150-17

16:00-17:0010.5'א'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה80150-18

מכינה לרפואהר עציון דפנה"ד12:00-15:0031'ה'סמסטר בהרצאהביוסטטיסטיקה80150-30

מכינה לרפואה12:00-13:0010.5'ג'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה80150-31

מכינה לרפואה. נלמד בין הסמסטריםר ויטמן מיכל"ד21'סמסטר בהרצאהמבוא לכימיה80198-30

מכינה לרפואה. נלמד בין הסמסטריםר אידסס דיאנה"ד20.75'סמסטר בהרצאהמבוא לביולוגיה80199-30

18:00ב' ימי א, שמור לשעות מחלקהמרצי מחלקה18:00-20:0022'אשנתימחלקה.ששעות מחלקה80200-01



' דון ירמיהו פרופ' פרופ12:00-14:0042' ג14:00-16:00'א'סמסטר אהרצאהביוכימיה א80201-01

ר פז יואב "כהן סיריל ד

ר "טל ירון ד-שב' פרופ

שפונגין סאלי

חובה' תואר ראשון שנה ב

ר שפונגין סאלי"מהצרי לינוי ד' גב11:00-12:0010.5'א'סמסטר אתרגילביוכימיה א80201-02

ר דבלה לויט מורן"אטלי פדהאל יעל ד' גב16:00-17:0010.5'א'סמסטר אתרגילביוכימיה א80201-03

קרפ הדר' מהצרי לינוי גב' גב10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגילביוכימיה א80201-04

16:00-17:0010.5'א'סמסטר אתרגילביוכימיה א80201-05

אטלי פדהאל יעל' גב10:00-11:0010.5'א'סמסטר אתרגילביוכימיה א80201-06

מיועד לחשוביתמהצרי לינוי' גב08:00-09:0010.5'ד'סמסטר אתרגילביוכימיה א80201-07

מהצרי לינוי' ר דבלה לויט מורן גב"ד09:00-10:0010.5'ב'סמסטר אתרגילביוכימיה א80201-08

מיועד למסלול ביולוגיה חישוביתמהצרי לינוי' גב08:00-09:0010.5'ד'סמסטר אתרגילביוכימיה א80201-09

' דון ירמיהו פרופ' פרופ12:00-14:0042' ג14:00-16:00'א'סמסטר אהרצאהביוכימיה א80201-10

ר פז יואב "כהן סיריל ד

ר "טל ירון ד-שב' פרופ

שפונגין סאלי

חובה ביוטכנולוגיה' תואר ראשון שנה ב

סבג בתאל' גב10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגילביוכימיה א80201-12

קרפ הדר' גב12:00-13:0010.5'א'סמסטר אתרגילביוכימיה א80201-13

ר פז יואב"סבג בתאל  ד' גב09:00-10:0010.5'ב'סמסטר אתרגילביוכימיה א80201-14

10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגילביוכימיה א80201-15

שוחט -אופיר' פרופ12:00-14:0042' ג12:00-14:00'א'סמסטר בהרצאהביוכימיה ב80202-01

אוקון איתן ' גלית פרופ

ר פז "ר יששכר ניסן ד"ד

איתן אוקון' מרכז הקורס פרופ. חובה' תואר ראשון שנה ב

שוחט -אופיר' פרופ12:00-14:0042' ג12:00-14:00'א'סמסטר בהרצאהביוכימיה ב80202-10

אוקון איתן ' גלית פרופ

ר פז "ר יששכר ניסן ד"ד

יואב

חובה' מיועד למסלול ביוטכנולוגיה תואר ראשון שנה ב

 

איתן אוקון'  מרכז הקורס פרופ

חובה' תואר ראשון שנה בגולדברג שולמית-מיכאלי' בנין אהוד פרופ' פרופ08:00-10:0021'ג'סמסטר בהרצאהמיקרוביולוגיה כללית80203-01

חובה בביוטכנולוגיה' תואר ראשון שנה בגולדברג שולמית-מיכאלי' בנין אהוד פרופ' פרופ08:00-10:0021'ג'סמסטר בהרצאהמיקרוביולוגיה כללית80203-10

מכינה לרפואהגולדברג שולמית-מיכאלי' בנין אהוד פרופ' פרופ08:00-10:0021'ג'סמסטר בהרצאהמיקרוביולוגיה כללית80203-30

חובה' תואר ראשון שנה בשריד רונית' פרופ10:00-12:0020.5'ג'סמסטר בהרצאהמבוא לוירולוגיה80204-01

חובה בביוטכנולוגיה' תואר ראשון שנה בשריד רונית' פרופ10:00-12:0010.5'ג'סמסטר בהרצאהמבוא לוירולוגיה80204-10

מכינה לרפואהשריד רונית' פרופ10:00-12:0010.5'ג'סמסטר בהרצאהמבוא לוירולוגיה80204-30

חובה' תואר ראשון שנה בר פז יואב"ד14:00-16:0021'ג'סמסטר אהרצאהמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-01

סויסה ים' כזמה תמי גב' גב11:00-12:0010.5'א'סמסטר אתרגילמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-02

12:00-13:0010.5'א'סמסטר אתרגילמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-03

סויסה ים' כזמה תמי גב' גב17:00-18:0010.5'א'סמסטר אתרגילמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-04

17:00-18:0010.5'א'סמסטר אתרגילמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-05

לוי שירלי' גב16:00-17:0010.5'א'סמסטר אתרגילמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-06

16:00-17:0010.5'א'סמסטר אתרגילמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-07

11:00-12:0010.5'א'סמסטר אתרגילמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-08

חובה בביוטכנולוגיה' תואר ראשון שנה בר פז יואב"ד16:00-18:0021'ג'סמסטר אהרצאהמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-10

לוי שירלי' גב09:00-10:0010.5'ג'סמסטר אתרגילמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-12

09:00-10:0010.5'ג'סמסטר אתרגילמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-13

10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגילמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-14

09:00-10:0010.5'ב'סמסטר אתרגילמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-15

מכינה לרפואהר פז יואב"ד14:00-16:0021'ג'סמסטר אהרצאהמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-30

מכינה לרפואה10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגילמבוא לפיזיולוגיה של החי80206-31

ר ברקן "ר אילוז דוד ד"ד10:00-12:0021'ד'סמסטר אהרצאהמבוא לאקולוגיה80207-01

פיין מעוז רייף ' שי פרופ

ענת

חובה' תואר ראשון שנה ב



ר ברקן "ר אילוז דוד ד"ד10:00-12:0021'ד'סמסטר אהרצאהמבוא לאקולוגיה80207-10

פיין מעוז רייף ' שי פרופ

ענת

חובה בביוטכנולוגיה' תואר ראשון שנה ב

חובה' תואר ראשון שנה בכהן חיים' ויידס רן פרופ' ארויה שי פרופ-בן' פרופ11:00-12:0031.5' ג10:00-12:00'ב'סמסטר אהרצאהגנטיקה כללית80208-01

שחר יעל' הדר גב (צמח)קורנפלד ' גב13:00-14:0010.5'א'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-02

מימוני כץ אלמוג' טויטו נגה גב' גב13:00-14:0010.5'א'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-03

הדר (צמח)קורנפלד ' גב15:00-16:0010.5'ב'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-04

מנשה קרן' גב13:00-14:0010.5'א'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-05

הדר (צמח)קורנפלד ' בן דוד עמית גב' גב17:00-18:0010.5'א'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-06

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבדמנשה קרן' בן דוד עמית גב' גב13:00-14:0010.5'ד'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-07

15:00-16:0010.5'ב'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-08

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבדשחר יעל' מימוני כץ אלמוג  גב' גב13:00-14:0010.5'ד'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-09

חובה בביוטכנולוגיה' תואר ראשון שנה בכהן חיים' ויידס רן פרופ' ארויה שי פרופ-בן' פרופ11:00-12:0031.5' ג10:00-12:00'ב'סמסטר אהרצאהגנטיקה כללית80208-10

הדר (צמח)קורנפלד ' מנשה קרן גב' גב10:00-11:0010.5'א'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-12

מנשה קרן' גב10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-13

10:00-11:0010.5'א'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-14

שפרלינג עדי' בן דוד עמית גב' גב10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-15

שפרלינג עדי' בן דוד עמית גב' גב09:00-10:0010.5'ב'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-16

מיועד למדעי המוחשחר יעל' הדר גב (צמח)קורנפלד ' גב10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-18

מיועד למדעי המוח10.5'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-19

מכינה לרפואהכהן חיים' ויידס רן פרופ' ארויה שי פרופ-בן' פרופ11:00-12:0031.5' ג10:00-12:00'ב'סמסטר אהרצאהגנטיקה כללית80208-30

מכינה לרפואהטויטו נגה' גב12:00-13:0010.5'ג'סמסטר אתרגילגנטיקה כללית80208-31

חובה' תואר ראשון שנה בכהן סיריל' ברדה סעד מירה פרופ' פרופ10:00-12:0021'א'סמסטר בהרצאהמבוא לאימונולוגיה80210-01

חובה בביוטכנולוגיה' תואר ראשון שנה בכהן סיריל' ברדה סעד מירה פרופ' פרופ10:00-12:0021'א'סמסטר בהרצאהמבוא לאימונולוגיה80210-10

חובה' תואר ראשון שנה בר פז יואב"ד14:00-16:0021'ד'סמסטר בהרצאהפיזיולוגיה של מערכות80214-01

חובה בביוטכנולוגיה' תואר ראשון שנה בר פז יואב"ד14:00-16:0021'ב'סמסטר בהרצאהפיזיולוגיה של מערכות80214-10

מכינה לרפואהר פז יואב"ד14:00-16:0021'ד'סמסטר בהרצאהפיזיולוגיה של מערכות80214-30

חובה' תואר ראשון שנה בר שאול אורית"טרבס רפאל ד-פרל' פרופ12:00-14:0031.5' ה14:00-15:00'א'סמסטר בהרצאהפיזיולוגיה של הצמח80223-01

חובה בביוטכנולוגיה' תואר ראשון שנה בר שאול אורית"ד14:00-16:0021'ג'סמסטר אהרצאהביוטכנולוגיה בצמחים80224-01

יש חובת נוכחות בכל  .בחירה' וג' תואר ראשון שנים בר פז יואב"חזנסון שרה אליזבת ד' מר אביבי מתן גב16:00-18:0010.5'ד'סמסטר במעבדהמעבדה-פיזיולוגיה של מערכות80228-02

.המפגשים מר אביבי מתן מר אלן 14:00-16:0010.5'ה'סמסטר במעבדהמעבדה-פיזיולוגיה של מערכות80228-03

חזנסון שרה ' דניאל גב

ר פז יואב"אליזבת ד

חוגי -חובת בחירה לתלמידי חד' וג' תואר ראשון שנים ב

.יש חובת נוכחות בכל המפגשים בלבד

מר אביבי מתן מר אלן 16:00-18:0010.5'א'סמסטר במעבדהמעבדה-פיזיולוגיה של מערכות80228-12

חזנסון שרה ' דניאל גב

אליזבת מר טננבאום 

ר "לוי שירלי ד' איתן גב

פז יואב שמחייב נטלי

יש חובת נוכחות בכל  .חובת בחירה' וג' תואר ראשון שנים ב

המפגשים

ברוך ' אליהו שני גב' גב09:00-12:0031.5'ה'סמסטר במעבדהמעבדה-ביולוגיה מולקולרית 80231-01

גולני זיידי ' אסתר גב

-חוגי שירן כהן' לינוי גב

לוי ' חלמיש סמדר גב

' מועלם  בר גב' נופר גב

' מימוני כץ אלמוג  גב

מדעי המוח   חובה חד חוגי ודו חוגי' תואר ראשון שנה ב

.יש חובת נוכחות בכל המפגשים .וכבחירה לדו חוגי

ברוך ' אליהו שני גב' גב09:00-12:0031.5'ד'סמסטר במעבדהמעבדה-ביולוגיה מולקולרית 80231-02

גם זה לטובה ' רחל גב

רותם ' חיימוביץ' חן גב

' חלמיש סמדר גב-כהן

ר קטקוף "מנשה קרן ד

.יש חובת נוכחות בכל המפגשים



' אוקון איתן גב' פרופ14:00-17:0031.5'ג'סמסטר במעבדהמעבדה-ביולוגיה מולקולרית 80231-03

ברוך ' אליהו שני גב

ברוך רחל ' אסתר גב

' גולני זיידי לינוי גב' גב

חלמיש -חדד קורל כהן

.יש חובת נוכחות בכל המפגשים

' ברוך אסתר גב' גב12:00-15:0031.5'ד'סמסטר במעבדהמעבדה-ביולוגיה מולקולרית 80231-08

גולני ' ברוך רחל גב

זיידי לינוי מר טננבאום 

חלמיש סמדר -איתן כהן

פנט לימור מר ' גב

שמיר ' קרסנר מתן גב

.יש חובת נוכחות בכל המפגשים

' מר אשכנזי אסף גב12:00-15:0031.5'ד'סמסטר במעבדהמעבדה-ביולוגיה מולקולרית 80231-09

וסרמן ' בראלי צפנת גב

חלמיש סמדר -דנית כהן

' מרציאנו אודיה גב' גב

עזריאל שלהבת 

יש חובת  .חישובית בלבד מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה

.נוכחות בכל המפגשים

' מר אבו מוך עפיף גב08:00-11:0031.5'ג'סמסטר אמעבדהמעבדה-ביוכימיה80232-01

אחדות ' אוהב ספיר גב

' דוד טל גב' הדס גב

חוגי ' וסרמן דנית גב

שירן יאיר ספירית נעמי 

ר פז "מר ניזר רפאל ד

יש חובת  .חוגי וביוטכנולוגיה-חובה לחד' תואר ראשון שנה ב

.נוכחות בכל המפגשים

' אוהב ספיר גב' גב16:00-19:0031.5'ג'סמסטר אמעבדהמעבדה-ביוכימיה80232-02

אחדות הדס מר אלן 

דניאל מר בוכהולץ אלון 

זר שיר יאיר ' גב

לוי ' ספירית נעמי גב

ניסן ' נופר לוי שחר גב

יש חובת  .חוגי וביוטכנולוגיה-חובה לחד' תואר ראשון שנה ב

.נוכחות בכל המפגשים

אוהב שלום שירה ' גב10:00-13:0031.5'א'סמסטר אמעבדהמעבדה-ביוכימיה80232-03

באוקר זוהרה מר ' גב

גם זה ' בוכהולץ אלון גב

דוד טל ' לטובה חן גב

ניסן ' מר ניזר רפאל גב

ר קלט אינה מר "הילה ד

יש חובת  .חוגי וביוטכנולוגיה-חובה לחד' תואר ראשון שנה ב

.נוכחות בכל המפגשים

מר אבו מוך עפיף מר 09:00-12:0031.5'ד'סמסטר אמעבדהמעבדה-ביוכימיה80232-09

באוקר ' אשכנזי אסף גב

' זוהרה מר בריו לב גב

דוד טל יאיר ספירית 

ר פז "נעמי לוי שחר ד

יש חובת  .חישובית בלבד מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה

.נוכחות בכל המפגשים

' מר אבו מוך עפיף גב15:00-18:0031.5'ב'סמסטר אמעבדהמעבדה-ביוכימיה80232-12

אחדות הדס מר 

זר ' בוכהולץ אלון גב

ינקו כהן אורטל ' שיר גב

ניסן ' מר ניזר רפאל גב

הילה מר פבר גבריאל 

יש חובת  .חוגי וביוטכנולוגיה-חובה לחד' תואר ראשון שנה ב

.נוכחות בכל המפגשים

' אוהב ספיר גב' גב13:00-16:0031.5'ד'סמסטר אמעבדהמעבדה-ביוכימיה80232-13

' אוהב שלום שירה גב

' באוקר זוהרה גב

גם ' גולדשטיין הודיה גב

זר ' זה לטובה חן גב

ר "ר פז יואב ד"שיר ד

יש חובת  .חוגי וביוטכנולוגיה-חובה לחד' תואר ראשון שנה ב

.נוכחות בכל המפגשים



ר אילוז דוד בן עזרא "ד12:00-14:0020.5'ד'סמסטר אמעבדהמעבדה-מבוא לאקולוגיה80233-01

גביש עדן ' שחף גב

' ר יהושע ירון גב"רינה ד

יצחק ישראלי שיראל 

צימרמן מרים ' פנינה גב

רינסקי מיקה ' אילה גב

. פרטים באתר הפקולטה. כרוך בעלות נוספת- ימי סיור2כולל 

יש  .לא ניתן לבטל את הרישום. בחירה' וג' תואר ראשון שנה ב

במידה והסיורים יבוטלו הרחבת . חובת נוכחות בכל המפגשים

.אמצעים מקוונים החשיפה תיעשה על ידי

ר אילוז דוד בן עזרא "ד14:00-16:0020.5'ד'סמסטר אמעבדהמעבדה-מבוא לאקולוגיה80233-04

גביש עדן ' שחף גב

' ר יהושע ירון גב"רינה ד

יצחק ישראלי שיראל 

צימרמן מרים ' פנינה גב

רינסקי מיקה ' אילה גב

. פרטים באתר הפקולטה. כרוך בעלות נוספת- ימי סיור2כולל 

יש  .לא ניתן לבטל את הרישום. בחירה' וג' תואר ראשון שנה ב

במידה והסיורים יבוטלו הרחבת  .חובת נוכחות בכל המפגשים

.אמצעים מקוונים החשיפה תיעשה על ידי

'קורס חובה שנה ב. חוגי-מיועד למסלול חדר אליפנץ הילה"ד15:00-16:0010.5'א'סמסטר בהרצאהמבוא לעקרונות כתיבה ודיווח מדעי80234-01

קורס חובה שנה ב. מיועד למסלול ביוטכנולוגיהר אליפנץ הילה"ד13:00-14:0010.5'ב'סמסטר בהרצאהמבוא לעקרונות כתיבה ודיווח מדעי80234-10

חובה' תואר ראשון שנה ב12:00-15:0031.5'ב'סמסטר אהרצאה'כימיה אורגנית שנה ב80236-01

מן מיכל'ר ריצ"מר בלום אליאב ד11:00-12:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'כימיה אורגנית שנה ב80236-02

מן מיכל'ר ריצ"מר בלום אליאב ד12:00-13:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'כימיה אורגנית שנה ב80236-03

מן מיכל'ר ריצ"נמצוב אירנה ד' מר יצחק דניאל גב16:00-17:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'כימיה אורגנית שנה ב80236-04

16:00-17:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'כימיה אורגנית שנה ב80236-05

מן מיכל'ר ריצ"מטיחינה טטיאנה ד' מר יצחק דניאל גב10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגיל'כימיה אורגנית שנה ב80236-06

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבדמן מיכל'ר ריצ"מר בלום אליאב מר יצחק דניאל ד12:00-13:0010.5'ד'סמסטר אתרגיל'כימיה אורגנית שנה ב80236-08

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבד12:00-13:0010.5'ד'סמסטר אתרגיל'כימיה אורגנית שנה ב80236-09

חובה בביוטכנולוגיה' תואר ראשון שנה ב12:00-15:0031.5'ב'סמסטר אהרצאה'כימיה אורגנית שנה ב80236-10

מר בלום אליאב מר 11:00-12:0010.5'א'סמסטר אתרגיל'כימיה אורגנית שנה ב80236-12

נמצוב ' יצחק דניאל גב

מן מיכל'ר ריצ"אירנה ד מן מיכל'ר ריצ"מר יצחק דניאל ד10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אתרגיל'כימיה אורגנית שנה ב80236-13

מן מיכל'ר ריצ"מר יצחק דניאל ד12:00-13:0010.5'ד'סמסטר אתרגיל'כימיה אורגנית שנה ב80236-14

12:00-13:0010.5'ד'סמסטר אתרגיל'כימיה אורגנית שנה ב80236-15

חובה' תואר ראשון שנה בגרשון תמר' גינזברג דורון פרופ' פרופ16:00-18:0021'א'סמסטר בהרצאהביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-01

שפרלינג עדי' חן דנה ריי גב' גב10:00-12:0021'ה'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-02

טולדנו רפאל' גב10:00-12:0021'ה'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-03

כהן לסלי' טולדנו רפאל גב' גב14:00-16:0021'ג'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-04

שגיא דנה' ר קטקוף דן גב"ר דבלה לויט מורן ד"ד14:00-16:0021'ג'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-05

שגיא דנה' ר דבלה לויט מורן גב"ד10:00-12:0021'ד'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-06

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבדקנופ אורלי רוזנבלט רותם' גב12:00-14:0021'ה'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-07

14:00-16:0021'ג'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-08

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבדרינסקי מיקה' מועלם  בר גב' גב12:00-14:0021'ה'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-09

גינזברג דורון ' פרופ16:00-18:0021'ג'סמסטר בהרצאהביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-10

' גרשון תמר פרופ' פרופ

טל ירון-שב

חובה בביוטכנולוגיה' תואר ראשון שנה ב

אוהב שלום שירה מר מצרי ארז יחזקאל' גב14:00-16:0021'ג'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-12

טויטו נגה' גב14:00-16:0021'ג'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-13

לתלמידי ביוטכנולוגיהחן דנה ריי' גב14:00-16:0021'א'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-14

14:00-16:0021'ג'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-15

אורבאום אודליה ' גב14:00-16:0021'א'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-17

' ר דבלה לויט מורן גב"ד

סויסה ים מיועד למדעי המוח14:00-16:0021'ד'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-18

גינזברג דורון ' פרופ16:00-18:0021'ג'סמסטר בהרצאהביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-30

' גרשון תמר פרופ' פרופ

טל ירון-שב

מכינה לרפואה



מכינה לרפואהרינסקי מיקה' חן דנה ריי גב' גב12:00-14:0021'ד'סמסטר בתרגילביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-31

גינזברג דורון ' פרופ16:00-18:0021'ג'סמסטר בהרצאהביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א80242-50

' גרשון תמר פרופ' פרופ

טל ירון-שב

אפשר לבחור לבד ללא תרגול- מיועד למסלול ללא תיזה

' מר אורפז זיו גב09:00-13:0021'ד'סמסטר במעבדהמעבדה- מיקרוביולוגיה 80244-01

דודקביץ רעות מר 

חוגי ' זכריה אלי גב

ינקו כהן ' שירן גב

יצחק ' אורטל גב

ישראלי שיראל פנינה 

מטיחינה טטיאנה ' גב

יש חובת נוכחות בכל המפגשים .קורס בחירה, מיועד למורחב

דודקביץ רעות מר ' גב09:00-13:0021'ב'סמסטר במעבדהמעבדה- מיקרוביולוגיה 80244-12

זליקמן ' זכריה אלי גב

' חוגי שירן גב' שירה גב

' ינקו כהן אורטל גב

יצחק ישראלי שיראל 

סובן שירן ' פנינה גב

יש חובת נוכחות בכל  .קורס חובה, מיועד למסלול ביוטכנולוגיה

המפגשים

ניפר'ר ישראל כהן ג"ד09:00-10:0010.5'ג'סמסטר אהרצאהביוסטטיסטיקה מבוא לניסויים קליניים80262-01

מכינה לרפואהניפר'ר ישראל כהן ג"ד09:00-10:0010.5'ג'סמסטר אהרצאהביוסטטיסטיקה מבוא לניסויים קליניים80262-30

"מערכות תחושה ומוטוריקה: נוירופיזיולוגיה"80266-01 ומדעי החיים'פסיכו' חובה לשנה ב. 80-336היה בעבר קורס זיסויין אברהם' פרופ14:00-16:0042' ג14:00-16:00'א'סמסטר בהרצאה

18:00ב' שמור לשעות מחלקה ימי אמרצי מחלקה18:00-20:0022'אשנתימחלקה.ששעות מחלקה80300-01

פ"החל משת- ' חובה לתואר שני להרשם בשנה במרצי מחלקה888'סמסטר אתיזהתיזה לתואר שני803000-01

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גר יששכר ניסן"ד08:00-10:0021'ה'סמסטר בהרצאהאינטראקציות בין המיקרוביום והמאכסן בבריאות ובחול80301-01

'בחירה שנה גפלד ספיר' עופרן ינאי גב' פרופ12:00-14:0021'א'סמסטר אהרצאהלהבין מחלות ולפתח תרופות בעידן המידע80304-01

'חובה לחישובית שנה גפלד ספיר' עופרן ינאי גב' פרופ12:00-14:0021'א'סמסטר אהרצאהלהבין מחלות ולפתח תרופות בעידן המידע80305-01

.'חובה לחישובית שנה גפלד ספיר' גב10:00-12:0021'ב'סמסטר אתרגיללהבין מחלות ולפתח תרופות בעידן המידע80305-02

ומתקדמים' קןרס בחירה לשנה גאופטובסקי ירדן' פרופ16:00-18:0021'א'סמסטר אהרצאהביולוגיה מבנית לביולוגים80306-01

: הפרוטאום התאי80308-01

מנגנוני פירוק 

חלבונים ומסלולי 

 ותארים מתקדמים   'בחירה לשנה גר קורן איתי"ד10:00-12:0021'א'סמסטר בהרצאה

כרוך -ייערך יום סיור-ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גלוי אורן' פרופ14:00-16:0021'ד'סמסטר בהרצאהמבוא לביולוגיה ואקולוגיה ימית80309-01

במקרה של ביטול . פרטים באתר הפקולטה. בעלות נוספת

.יועברו הרצאה וסרט בזום, הסיור

פרטים באתר . כרוך בעלות נוספת-ייערך יום סיורלוי אורן' פרופ10.5'סמסטר בסיורמבוא לביולוגיה ואקולוגיה ימית80309-02

.יועברו הרצאה וסרט בזום, במקרה של ביטול הסיור.הפקולטה

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גר אורבך אחיה"ד10:00-12:0021'ב'סמסטר אהרצאהתרפייה תאית וגנטית80312-01

, 2הקורס יילמד במעבדת סטודנטים . 80-551-קורס חליפי לגולדשטיין רון' פרופ10:00-11:0010.5'ג'סמסטר אהרצאההקדמה לרקמות: היסטולוגיה80313-01

 קומת קרקע212בנין 

-80חליפי לקורס )ותארים מתקדמים ' מיועד לשנה גגולדשטיין רון' פרופ11:00-13:0021'ג'סמסטר אמעבדההקדמה לרקמות: היסטולוגיה80313-02

 קומת 212בנין , 2הקורס יילמד במעבדת סטודנטים .(551

קרקע קורס מרוכז במכון . ומתקדמים' קורס בחירה שנה גלוי אורן' פרופ42'סמסטר בהרצאהשעונים ביולוגים במערכות ימיות80317-01

פרטים .כרוך בעלות נוספת.ייערך -  הבינאוניברסיטאי באילת

בצל הקורנה יש לעקוב . רישום רגיל באינבר. באתר הפקולטה

.ולוודא שהקורס מתקיים ממשק אדם מכונה 80318-01

מתא עצב – 

דרך , וננוטכנולוגיה

ראיה ביונית ועד 

ומתקדמים' קורס בחירה לשנה גמנדל יוסי' פרופ10:00-12:0021'ב'סמסטר בהרצאה

מבוא לעולם 80319-01

, הקנאביס הרפואי

, הורטיקולוטורה

, ביוטכנולוגיה

ומתקדמים' קורס בחירה לשנה גכהן יגאל' פרופ10:00-12:0021'ג'סמסטר בהרצאה

ומתקדמים' לשנה ג  קורס בחירהר מילר גד"ד14:00-16:0021'ג'סמסטר בהרצאהמנגנוני חישה ותגובה של צמחים לתנאי עקה80324-01



ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גר שאול אורית"ד14:00-16:0021'א'סמסטר אהרצאההנדסה גנטית בצמחים80327-01

ומתקדמים' קורס בחירה לשנה גטרבס רפאל-פרל' פרופ10:00-12:0021'ב'סמסטר אהרצאהיסודות הגנטיקה המולקולרית והביוטכנולוגיה בצמחים80329-01

טרבס רפאל-פרל' פרופ12:00-14:0021'ב'סמסטר אתרגיליסודות הגנטיקה המולקולרית והביוטכנולוגיה בצמחים80329-02

ומתקדמים' לשנה ג  קורס בחירהאוקון איתן' פרופ14:00-16:0021'א'סמסטר אהרצאהזיכרון למידה ומה שביניהם: המוח80333-01

רפואי-האורגניזם השלם כמודל למחקר ביו80334-01 ומתקדמים' לשנה ג  קורס בחירהאפלבום ליאור' פרופ14:00-16:0021'א'סמסטר בהרצאה

קורס חובה למסלול חישוביתקורנגרין אלון' פרופ10:00-12:0042' ה10:00-12:00'א'סמסטר אהרצאהנוירופיזיולוגיה תאית80338-01

פרטים על לוח הסיורים  .כרוך בעלות נוספת- ימי סיור7כולל ר נתן משה"מרחום נועה ד' גב08:00-10:0021'ו'סמסטר אהרצאהפאוניסטיקה80339-01

במידה והסיורים .והתשלומים ניתן למצוא באתר הפקולטה

סרטים מקוונים והרחבת החשיפה    יבוטלו החלופות תהיינה

.באמצעים מקוונים פרטים על לוח הסיורים  .כרוך בעלות נוספת- ימי סיור7כולל ר נתן משה"ר יהושע ירון ד"ד10:00-12:0021'ו'סמסטר אמעבדהפאוניסטיקה80339-02

במידה והסיורים .והתשלומים ניתן למצוא באתר הפקולטה

סרטים מקוונים והרחבת החשיפה    יבוטלו החלופות תהיינה

.באמצעים מקוונים פרטים על לוח הסיורים  .כרוך בעלות נוספת- ימי סיור7כולל ר נתן משה"ר יהושע ירון ד"ד31.5'סמסטר אסיורפאוניסטיקה80339-03

במידה והסיורים .והתשלומים ניתן למצוא באתר הפקולטה

סרטים מקוונים והרחבת החשיפה   יבוטלו החלופות תהיינה

.באמצעים מקוונים ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גשינברג אשר' פרופ12:00-13:0010.5'א'סמסטר בהרצאהפיזיולוגיה של הלב80340-01

התמיינות תאים 80341-01

של בעלי חיים 

היבטים :וצמחים

מולקולרים 

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גר חכים אופיר"ד12:00-14:0021'ה'סמסטר בהרצאה

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גר פז יואב"ד12:00-14:0021'א'סמסטר אהרצאהעיכול והפרשה80345-01

ותארים מתקדמים' קורסי בחירה שנה גברודי חיה' פרופ08:00-10:0021'ג'סמסטר אהרצאהנוירואימונולוגיה80348-01

ותארים ' קורס בחירה שנה ג. האנגלית  הקורס נלמד בשפהקורן לי' אפלבום ליאור פרופ' פרופ14:00-16:0021'א'סמסטר אהרצאהאנדוקרינולוגיה80349-01

מתקדמים מיקרוביולוגיה 80352-01

רפואית יחסי טפיל 

מאכסן 

וכמותרפוייטיקה

ותארים ' קורס בחירה שנה ג.לא ניתן לבטל את הרישום לקורסגולדברג שולמית-מיכאלי' בנין אהוד פרופ' פרופ12:00-14:0042' ה08:00-10:00'ב'סמסטר אהרצאה

יש חובת נוכחות בכל המפגשים .מתקדמים

 

' ביום ה. 106 חדר 105 בניין 80-710-50עם '   נלמד ביום ב

1 כיתה 105נלמד בבנין 

מיקרוביולוגיה 80352-02

רפואית יחסי טפיל 

מאכסן 

וכמותרפוייטיקה

' בנין אהוד גב' פרופ09:00-11:0042' ה10:00-12:00'ב'סמסטר אמעבדה

' דודקביץ רעות גב

' זילברמינץ יעל גב

זליקמן שירה מר זנדר 

' יצחק מר מזרחי יוסי גב

ותארים ' קורס בחירה שנה ג.לא ניתן לבטל את הרישום לקורס

יש חובת נוכחות בכל המפגשים .מתקדמים

מיקרוביולוגיה 80352-03

רפואית יחסי טפיל 

מאכסן 

וכמותרפוייטיקה

בנין אהוד סוויסה ' פרופ09:00-11:0042' ה10:00-12:00'ב'סמסטר אמעבדה

שירה קילנר שירן 

שמידוב ' שושני סיון גב

אסתר

ותארים ' קורס בחירה שנה ג.לא ניתן לבטל את הרישום לקורס

יש חובת נוכחות בכל המפגשים .מתקדמים

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גאמריליו נינט' פרופ14:00-16:0021'ב'סמסטר בהרצאההבסיס המולקולארי לממאירויות המטולוגיות80353-01

ותארים מתקדמים' ג' קורס בחירה שנה בשוחט גלית-אופיר' פרופ10:00-12:0021'ה'סמסטר אהרצאההבסיס המולקולרי להתנהגות חברתית: החיים בקבוצה80360-01

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גטננוורצל תמר' דובינסקי צבי גב' פרופ16:00-18:0021'ג'סמסטר אהרצאהתהליכים בביוספרה80362-01

ינקו ' מר זכריה אלי גב14:00-16:0021'ה'סמסטר אמעבדהגישות מחקר בכלים מולקולאריים80366-01

סובן ' כהן אורטל גב

עזריאל ' שירן גב

שוורץ ' שלהבת פרופ

יש חובת נוכחות בכל  .ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה ג

המפגשים

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גגולדברג שולמית-מיכאלי' פרופ10:00-12:0021'ה'סמסטר אהרצאה-RNAעולם ה80367-01

מנגנוני -הישרדות80370-01

הסתגלות 

מיקרואורגניזמים 

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גשוורץ רקפת' פרופ14:00-16:0021'ב'סמסטר בהרצאה

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גכהן יגאל' פרופ10:00-12:0021'ג'סמסטר אהרצאהפיטופתולוגיה80373-01

מיועד למסלולים ביולוגיה וביוטכנולוגיהר שץ סמדר"ד10:00-12:0021'ב'סמסטר אהרצאהמטלאב לביולוגים80376-01

מיועד למסלולים ביולוגיה וביוטכנולוגיהזיו ענבל' מר ויגלמן יואב גב08:00-10:0021'ה'סמסטר אתרגילמטלאב לביולוגים80376-02



מיועד למסלולים ביולוגיה וביוטכנולוגיהמר ויגלמן יואב רוזנבלט רותם10:00-12:0021'ה'סמסטר אתרגילמטלאב לביולוגים80376-03

מיועד למסלולים ביולוגיה וביוטכנולוגיהזיו ענבל' גב12:00-14:0021'ה'סמסטר אתרגילמטלאב לביולוגים80376-04

'ב- ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית 80377-01 סביבתי וחובה במדעי המוח+מולקולרי' חובה לתלמידי שנה גר קורן איתי"ר הנדל איל ד"ד14:00-16:0021'ג'סמסטר אהרצאה

'ב- ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית 80377-10 ביוטכנולוגיה' קורס חובה לתלמידי שנה גר קורן איתי"ר הנדל איל ד"ד14:00-16:0021'ב'סמסטר אהרצאה

'ב- ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית 80377-30 מיועד לתלמידי המכינה בלבדר קורן איתי"ר הנדל איל ד"ד14:00-16:0021'ב'סמסטר אהרצאה

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גר צור עמית"ד08:00-10:0021'ד'סמסטר אהרצאהבקרת חלבונים לאחר תרגום80380-01

 

  שימו לב נוכחות חובה כבר החל מהמפגש הראשון

 

 לא ניתן להצטרף החל מהשבוע השני לסמסטר

קורס מיועד למסלול ביופיסיקההאס אלישע' פרופ15:00-18:0031.5'א'סמסטר אהרצאהביוכימיה פיסיקלית80382-01

קורס מיועד למסלול ביופיסיקההאס אלישע' פרופ13:00-14:0010.5'א'סמסטר אתרגילביוכימיה פיסיקלית80382-02

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גהאס אלישע' פרופ14:00-15:0031.5' א10:00-12:00'א'סמסטר בהרצאהביופיסיקה של אור וחומר80384-01

האס אלישע' פרופ15:00-16:0010.5'א'סמסטר בתרגילביופיסיקה של אור וחומר80384-02

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גברדה סעד מירה' פרופ12:00-14:0021'ה'סמסטר בהרצאהמנגנוני בקרה של התגובה החיסונית80385-01

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גבנין אהוד' פרופ12:00-14:0021'א'סמסטר בהרצאהתהליכים חברתיים בחיידקים80387-01

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גר פז יואב"ד14:00-16:0021'א'סמסטר בהרצאהתעלות  יוניות מבנה ובקרה80388-01

ללא רקע חישובי יכולים ' סט. דרוש ידע בתכנות ועיבוד נתוניםלבנון ארז יצחק' פרופ12:00-14:0021'ב'סמסטר אהרצאהגנומיקה חישובית80392-01

להירשם לקורס לאחר שיחה עם מרצה הקורס

ללא רקע חישובי יכולים ' סט. דרוש ידע בתכנות ועיבוד נתונים15:00-16:0010.5'ב'סמסטר אתרגילגנומיקה חישובית80392-02

להירשם לקורס לאחר שיחה עם מרצה הקורס

ומתקדמים' קורס בחירה לשנה גקורנגרין אלון' פרופ12:00-14:0021'א'סמסטר בהרצאההמוח החולה80396-01

ומתקדמים' קורס בחירה לשנה גר הנדל איל"ד14:00-16:0021'ג'סמסטר בהרצאהא ושמירה על יציבות הגנום"תיקון נזקי דנ80399-01

'תואר ראשון שנה גר גונן ניצן"ד14:00-16:0021'ד'סמסטר בסמינריוןסמינריון מולקולרית80401-01

כל המסלולים ותארים מתקדמים' מיועד לשנה גר גונן ניצן"ד10:00-12:0021'ב'סמסטר בהרצאהמערכת הרבייה ופוריות ביונקים80402-01

'תואר ראשון שנה גר דבלה לויט מורן"ד12:00-14:0021'ב'סמסטר בסמינריוןסמינריון מולקולרית80403-01

'תואר ראשון שנה גמשה-ידיד גל' פרופ10:00-12:0021'ה'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביולוגיה מוליקולרית ורפואית80411-01

'תואר ראשון שנה גכהן חיים' פרופ08:00-10:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביולוגיה מולקולרית תאית ורפואית80413-01

'תואר ראשון שנה גקורנגרין אלון' פרופ12:00-14:0021'ג'סמסטר בסמינריוןסמנריון מסלול ביולוגיה מולקולרית תאית ורפואית80415-01

'תואר ראשון שנה גר חכים אופיר"ד08:00-10:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול מדעי הסביבה החי והצומח80416-01

אינטראקציות בין : נושא הסמינריון. 'סמינריון לשנה גר יששכר ניסן"ד10:00-12:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביוטכנולוגיה80418-01

.בבריאות ובחולי, המיקרוביום למאחסן

'תואר ראשון שנה גשוורץ רקפת' פרופ08:00-10:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול למדעי הסביבה החי והצומח80420-01

 

. הסמינריון עוסק בתגובות חיידקים לסביבתם

'תואר ראשון שנה גלוי אורן' פרופ08:00-10:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון למסלול מדעי הסביבה החי והצומח80421-01

מבנה , הסמנריון יעסוק  בגרעין התא. 'תואר ראשון שנה גטל ירון-שב' פרופ08:00-10:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביולוגיה מולקולרית תאית ורפואית80430-01

.ותפקוד 'תואר ראשון שנה גארויה שי-בן' פרופ08:00-10:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביוטכנולוגיה80440-01

'תואר ראשון שנה גברודי חיה' פרופ14:00-16:0021'ה'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביולוגיה מולקולרית תאית  ורפואית80450-01

.'תואר ראשון שנה געופרן ינאי' פרופ16:00-18:0021'ב'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביולוגיה  מולקולרית תאית ורפואית80451-01

'תואר ראשון שנה גר פז יואב"ד08:00-10:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביולוגיה מולקולרית תאית ורפואית80452-01

תואר ראשון שנה גאוקון איתן' פרופ16:00-18:0021'ג'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביולוגיה מולקולרית תאית ורפואית80453-01

'סמינריון לתואר ראשון שנה גר קורן איתי"ד14:00-16:0021'ג'סמסטר בסמינריוןסמינריון ביולוגיה מולקולרית80454-01



'תואר ראשון שנה גר צור עמית"ד08:00-10:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביוטכנולוגיה80462-01

 

,  מנגנונים מולקולרים בבקרת תהליך הציטוקינזה בתאי יונקים

.השלכות על חלוקת התא והתמרה סרטנית

'תואר ראשון שנה גר הנדל איל"ד10:00-12:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמנריון מסלול ביוטכנולוגיה80466-01

"התנהגות חברתית"בנושא ' תואר ראשון שנה גר אילני עמיעל"ד14:00-16:0021'א'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול סביבה80467-01

 

. הסמינריון עוסק באקולוגיה ובאבולוציה של התנהגות חברתית

מחקרים : נושא הסמינריון. 'מיועד לתלמידי תואר ראשון שנה גקורנבליט סיון' פרופ10:00-12:0021'ג'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביולוגיה מולקולרית תאית ורפואית80470-01

העוסקים בגילוי נים ומסלולים המבקרים את קצב תהליך 

.ההזדקנות 'תואר ראשון שנה גגרבר דורון' פרופ08:00-10:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון במסלול ביולוגיה מולקולרית תאית ורפואית80483-01

 

כיצד פיתוחים ביוטכנולוגיים :  הסמינריון עוסק בשאלות כגון

.מאפשרים לקדם את הדיאגנוסטיקה הקלינית

'תואר ראשון שנה גאפלבום ליאור' פרופ08:00-10:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביוטכנולוגיה80489-01

'תואר ראשון שנה ג,מיועד לתלמידי פסגות בלבדגרשון תמר' פרופ16:00-18:0021'ד'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביוטכנולוגיה80490-01

'תואר ראשון שנה גטרבס רפאל-פרל' פרופ08:00-10:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביוטכנולוגיה80491-01

חוגי עם פסיכולוגיה-מיועד לתלמידי דו שוחט גלית-אופיר' פרופ10:00-12:0021'ב'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביוטכנולוגיה80492-01

 

 הסמינריון עוסק בנוירוביולוגיה וגנטיקה של התנהגות בדגש 

.על תחומי האינטראקציה החברתית

תואר ראשון' סמינריון לשנה גברדה סעד מירה' פרופ08:00-10:0021'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביוטכנולוגיה80493-01

 

.מנגנוני בקרה של התגובה החיסונית   תוכן הסמינריון

'תואר ראשון שנה געפרוני סול' פרופ14:00-16:0021'ד'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביוטכנולוגיה80495-01

 

 The seminar deals with implementations of the 

ability to measure and quantify the T cell repertoire

שימוש בתאי גזע : נושא הסמינריון. 'תואר ראשון שנה גר אורבך אחיה"ד10:00-12:0021'ה'סמסטר בסמינריוןסמינריון במסלול ביוטכנולוגיה80496-01

ההשתתפות . פלוריפוטנטים לצורך יצירת מודלים למחלות

בסמנריון מותנית בכך שהסטודנט השתתף לכל הפחות בקורס 

מבוא בביולוגיה של התא וקורס מבוא בגנטיקה

'תואר ראשון שנה גמאירוביץ אווה' פרופ12:00-14:0021'ד'סמסטר בסמינריוןסמינריון מסלול ביופיסיקה80499-01

חובה'תואר ראשון שנה ג,מיועד למסלול ביוטכנולוגיהר ברייטברט איל"ד08:00-10:0021'ג'סמסטר בהרצאהמבוא לביוטכנולוגיה80501-01

קנופ אורלי' ר ברייטברט איל גב"ד10:00-12:0021'ג'סמסטר בתרגילמבוא לביוטכנולוגיה80501-02

חובה'תואר ראשון שנה ג,מיועד למסלול ביוטכנולוגיהאשר חיבה-ר ולדמן בן"ד16:00-18:0021'א'סמסטר אהרצאהמבוא לביוטכנולוגיה80501-20

אשר חיבה-ר ולדמן בן"ד18:00-20:0021'א'סמסטר אתרגילמבוא לביוטכנולוגיה80501-21

חובה' תואר ראשון שנה ג,מיועד למסלול ביוטכנולוגיהניפר'ר ישראל כהן ג"ד12:00-14:0021'א'סמסטר בהרצאהמבוא לביוטכנולוגיה80501-22

ניפר'ר ישראל כהן ג"ד14:00-16:0021'א'סמסטר בתרגילמבוא לביוטכנולוגיה80501-23

ארביב שיר מר ' גב11:00-15:0021'ג'סמסטר אמעבדהמעבדה- מבוא לביוטכנולוגיה 80502-01

' גולדברג יאיר גב

' גולדשטיין יעל גב

גרינשטיין אלינה מר 

' דרמון אליעזר גב

חוגי ' וסרמן טליה גב

מרציאנו אודיה ' שירן גב

יש חובת נוכחות בכל המפגשים .ביוטכנולוגיה' חובה לשנה ג

יש חובת נוכחות בכל המפגשים .ביוטכנולוגיה' חובה לשנה גר שפונגין סאלי"ד11:00-15:0021'ג'סמסטר אמעבדהמעבדה- מבוא לביוטכנולוגיה 80502-02



' ארביב שיר גב' גב41'סמסטר אמעבדהמעבדה- מבוא לביוטכנולוגיה 80502-03

' גולדשטיין יעל גב

גרינשטיין אלינה מר 

' דרמון אליעזר גב

פיטוסי ' וסרמן טליה גב

יש חובת נוכחות בכל המפגשים .ביוטכנולוגיה' חובה לשנה ג

נדרש ידע באימונולוגיהשרדני בנימין' פרופ14:00-16:0021'ד'סמסטר בהרצאהציטוקינים וכימוקינים, אימונופתולוגיה80503-01

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גמשה-ידיד גל' בראלי צפנת פרופ' גב09:00-11:0021'א'סמסטר אהרצאההמוח ותפקודיו80505-01

משה-ידיד גל' בראלי צפנת פרופ' גב11:00-12:0010.5'א'סמסטר אתרגילהמוח ותפקודיו80505-02

מסלול ביוטכנולוגיה' חובה  לשנה בר גוטליב וסטרמן בת עמי"ד16:00-18:0021'ב'סמסטר בהרצאההיבטים משפטיים בביוטכנולוגיה80507-01

מסלול ביוטכנולוגיה' חובה  לשנה באביעזר דוד' פרופ16:00-18:0021'א'סמסטר בהרצאההיבטים כלכליים ונהוליים בביוטכנולוגיה80508-01

מסלול ביוטכנולוגיה' חובה  לשנה בר פז יואב"ד16:00-18:0021'ה'סמסטר בהרצאהתהליכי הפרדה ואנליטיקה80510-01

מיועד למסלול ביולוגיה חישוביתאונגר רון' פרופ12:00-14:0021'ה'סמסטר בהרצאהביולוגיה חישובית80512-01

פידל ילנה' אונגר רון גב' פרופ16:00-18:0021'ג'סמסטר בתרגילביולוגיה חישובית80512-02

ר "אונגר רון ד' פרופ10:00-12:0021'ד'סמסטר בהרצאהביואינפורמטיקה80513-01

אשר חיבה -ולדמן בן

לבנון ארז יצחק ' פרופ

עופרן ינאי' פרופ

חובה למולקולרי' תואר ראשון שנה ג

ר לואינגר אילנה"ד08:00-10:0021'ב'סמסטר בתרגילביואינפורמטיקה80513-02

מר רוט שלום הלל12:00-14:0021'ה'סמסטר בתרגילביואינפורמטיקה80513-04

פידל ילנה מר קופל אלי' זוין שרית גב08:00-10:0021'ה'סמסטר בתרגילביואינפורמטיקה80513-05

כזמה תמי' גב12:00-14:0021'ב'סמסטר בתרגילביואינפורמטיקה80513-06

כזמה תמי' זוין שרית גב10:00-12:0021'ב'סמסטר בתרגילביואינפורמטיקה80513-08

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה חישובית בלבדפלד ספיר' אונגר רון גב' פרופ08:00-10:0021'ד'סמסטר בתרגילביואינפורמטיקה80513-09

ר "אונגר רון ד' פרופ10:00-12:0021'ד'סמסטר בהרצאהביואינפורמטיקה80513-10

אשר חיבה -ולדמן בן

לבנון ארז יצחק ' פרופ

עופרן ינאי' פרופ

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה וביולוגיה חישובית

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה14:00-16:0021'א'סמסטר בתרגילביואינפורמטיקה80513-12

.מיועד לתלמידי מסלול ביוטכנולוגיה וביולוגיה חישוביתמר קופל אלי08:00-10:0021'ד'סמסטר בתרגילביואינפורמטיקה80513-13

מיועד למסלול ביוטכנולוגיהפולינסקי מרים' גב12:00-14:0021'ג'סמסטר בתרגילביואינפורמטיקה80513-14

מיועד למסלול ביוטכנולוגיהפולינסקי מרים מר רוט שלום הלל' גב10:00-12:0021'א'סמסטר בתרגילביואינפורמטיקה80513-16

ומתקדמים' קורס בחירה שנה גכהן חיים' פרופ12:00-14:0021'ה'סמסטר אהרצאהביולוגיה מולקולרית של ההזדקנות80514-01

'מיועד למסלול ביולוגיה חישובית שנה אניסן מרים-ר בן"אונגר רון ד' פרופ14:00-17:0031.5'ג'סמסטר אהרצאהמבוא לחישוב80515-01

מיועד למסלול ביולוגיה חישוביתר דניגר תרצה"ד10:00-12:0021'ה'סמסטר אתרגילמבוא לחישוב80515-09

 

21ט "כמ, 212 יילמד  בקומת קרקע בניין 

וביולוגיה חישובית_מיועד למסלול ביופיסיקהר דניגר תרצה מר רוט שלום הלל"ד12:00-14:0021'ה'סמסטר אתרגילמבוא לחישוב80515-11

 

21ט "כמ, 212 יילמד  בקומת קרקע בניין 

תגבור חישוביתניסן מרים-ר בן"ד13:00-14:001'ג'סמסטר אתגבורמבוא לחישוב80515-99

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גמר רמית' פרופ12:00-14:0021'ב'סמסטר אהרצאה'אימונולוגיה ב80518-01

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גגינזברג דורון' פרופ10:00-12:0021'ד'סמסטר אהרצאהבקרת גדילה ותמותה של תאים80519-01

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גטל ירון-שב' פרופ16:00-18:0021'ב'סמסטר בהרצאההגרעין מבנה ותפקוד80520-01

משה-ידיד גל' פרופ12:00-14:0021'ג'סמסטר בהרצאההשפעת סמים ממכרים על תפקוד המוח80521-01

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גכהן סיריל' פרופ10:00-12:0021'ה'סמסטר בהרצאהאימונולוגיה ואימונותרפיה של סרטן80524-01

' מר אביבי מתן גב21'סמסטר במעבדהמעבדה בגנטיקה קלאסית ומולקולרית80528-01

כהן ' טויטו נגה פרופ

מימוני כץ ' חיים גב

שחר יעל' אלמוג  גב

מעבדה מרוכזת בקיץ

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גמר רמית' פרופ16:00-18:0021'א'סמסטר בהרצאהאימונוגנטיקה80533-01



קורס חובה- מיועד לתארים מתקדמיםדרומר רחל-ר לוי"ניפר ד'ר ישראל כהן ג"ד15:00-17:0021'ג'סמסטר בהרצאהביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים קליניים80534-01

קורס חובה- מיועד לתארים מתקדמיםניפר'ר ישראל כהן ג"ד14:00-15:0010.5'ג'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים קליניים80534-02

קורס חובה- מיועד לתארים מתקדמיםניפר'ר ישראל כהן ג"ד14:00-15:0010.5'ה'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים קליניים80534-03

דוברי אנגלית קורס חובה-מיועד לתארים מתקדמים-ניפר'ר ישראל כהן ג"ד10.5'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים קליניים80534-04

קורס חובה- מיועד לתארים מתקדמיםניפר'ר ישראל כהן ג"ד13:00-14:0010.5'ג'סמסטר בתרגילביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים קליניים80534-05

' קורס בחירה לשנה ג  .בחישובית' ג+קורס חובה לשנה במר רמית' פרופ09:00-11:0021'ה'סמסטר בהרצאהמודלים ביומתמטיים80535-01

ומתקדמים מר רמית מר קופל אלי' פרופ11:00-12:0010.5'ה'סמסטר בתרגילמודלים ביומתמטיים80535-02

.ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גר אילני עמיעל"ד16:00-18:0021'א'סמסטר בהרצאהאקולוגיה ואבולוציה של התנהגות בעלי חיים80540-01

ותארים מתקדמים' קורסי בחירה שנה גברודי חיה' פרופ16:00-18:0021'ג'סמסטר אהרצאהגורמי גדילה ומנגנון העברת האותות בתא80542-01

סביבה+מולקולרי' חובה לתלמידי שנה גר חכים אופיר"אופטובסקי ירדן ד' פרופ16:00-19:0031.5'ב'סמסטר אהרצאההתא מבנה ותפקוד80548-01

מיועד למסלול ביוטכנולוגיהר חכים אופיר"אופטובסקי ירדן ד' פרופ14:00-17:0031.5'ד'סמסטר אהרצאההתא מבנה ותפקוד80548-10

מכינה לרפואהר חכים אופיר"אופטובסקי ירדן ד' פרופ16:00-19:0031.5'ב'סמסטר אהרצאההתא מבנה ותפקוד80548-30

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גקורנבליט סיון' פרופ12:00-14:0021'א'סמסטר אהרצאההתמודדות התא עם מצבי עקה80554-01

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גגרשון תמר' פרופ12:00-14:0021'ה'סמסטר אהרצאהבקרת שעתוק באאוקריוטים80558-01

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גגרבר דורון' פרופ10:00-12:0021'ב'סמסטר בהרצאהחזון מול מציאות-מעבדה על שבב 80559-01

ותארים מתקדמים' קורס בחירה שנה גארויה שי-בן' פרופ14:00-16:0021'ה'סמסטר בהרצאהגישות חדישות לאנליזות גנטיות מתקדמות80560-01

שוורץ רקפת' פרופ63'סמסטר אמעבדהמעבדת חקר במדעי הסביבה החי והצומח80566-01

' מר הורביץ רייל פרופ63'סמסטר אמעבדהמעבדת חקר במדעי הסביבה החי והצומח80566-02

-פרל' לוי אורן פרופ

ר שאול "טרבס רפאל ד

אורית פיין מעוז' ר מילר גד פרופ"ר אילני עמיעל ד"ד63'סמסטר במעבדהמעבדת חקר במדעי הסביבה החי והצומח80566-03

אפלבום ליאור' פרופ63'סמסטר במעבדהמעבדת חקר במדעי הסביבה החי והצומח80566-04

' אוקון איתן פרופ' פרופ63'סמסטר אמעבדהמעבדת חקר בביולוגיה מולקולרית ורפואית80567-01

מר ' גינזברג דורון פרופ

רמית דון ירמיהו' גרשון תמר פרופ' פרופ63'סמסטר אמעבדהמעבדת חקר בביולוגיה מולקולרית ורפואית80567-02

אופטובסקי ירדן ' פרופ63'סמסטר במעבדהמעבדת חקר בביולוגיה מולקולרית ורפואית80567-03

' ר אורבך אחיה פרופ"ד

כהן ' ארויה שי פרופ-בן

-מיכאלי' חיים פרופ ' בנין אהוד פרופ' פרופ63'סמסטר במעבדהמעבדת חקר בביולוגיה מולקולרית ורפואית80567-04

כהן ' ברודי חיה פרופ

קורנגרין ' סיריל פרופ שוחט גלית-אופיר' פרופ63'סמסטר אמעבדהמעבדת חקר בביולוגיה מולקולרית ורפואית80567-05

' ר הנדל איל פרופ"ד63'סמסטר אמעבדהמעבדת חקר בביוטכנולוגיה80568-01

ר "לבנון ארז יצחק ד

' מוטרו בנימין פרופ

ר צור "עפרוני סול ד ברדה סעד מירה ' פרופ63'סמסטר אמעבדהמעבדת חקר בביוטכנולוגיה80568-02

גולדשטיין רון ' פרופ

' גרבר דורון פרופ' פרופ

ר קורן איתי"ויידס רן ד שריד רונית' ר קטקוף דן פרופ"ר חכים אופיר ד"ד63'סמסטר במעבדהמעבדת חקר בביוטכנולוגיה80568-03

עופרן ינאי' ר דבלה לויט מורן פרופ"ר גונן ניצן ד"ד63'סמסטר במעבדהמעבדת חקר בביוטכנולוגיה80568-04

ר "משה ד-ידיד גל' פרופ63'סמסטר אמעבדהמעבדת חקר בביוטכנולוגיה80568-05

קורן ' יששכר ניסן פרופ

טל ירון-שב' לי פרופ מיועד לסטודנטים של מסלול פסגות בלבדגרשון תמר' פרופ105'סמסטר אמעבדהסטודנטים מצטיינים-מעבדת חקר מורחבת 80569-01

מיועד למסלול ביופיסיקהמרצי מחלקה21'סמסטר במעבדהמעבדת חקר בביופיסיקה80571-01

תכנית גרונטולוגיה63'סמסטר אמעבדהמעבדת חקר בגרונטולוגיה מולקולרית רפואית80573-01

.ביולוגיה חישובית' חובה שנה ג-80585במקום -פ"חדש מתשעפרוני סול' פרופ14:00-16:0021'ה'סמסטר בהרצאהלמידת מכונה וישומים לאנליזה של נתונים ביולוגיים80586-01

מר שניר תום15:00-16:0010.5'ג'סמסטר בתרגיללמידת מכונה וישומים לאנליזה של נתונים ביולוגיים80586-02



  לאחר אישור. ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילתגנין אמציה פרסטיי ברכה42'סמסטר אהרצאההכרת הפלנקטון80648-01

.ניתן לפנות למזכירות הפקולטה לרישום  קבלה מהמכון

 

ותארים מתקדמים'  פתוח לתואר ראשון שנה ג

רישום לאחר אישור .ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילתפיין מעוז' פרופ42'סמסטר אהרצאהתהליכים ביום סוף ומפרץ אילת80649-01

.' פתוח לתואר ראשון שנה ג. מהמכון

  לאחר אישור. ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילתבר סוון וינטרס גדעון42'סמסטר בהרצאהביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת80655-01

.ניתן לפנות למזכירות הפקולטה לרישום  קבלה מהמכון

 

ותארים מתקדמים'  פתוח לתואר ראשון שנה ג

  לאחר אישור. ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילתרנוב דן'פיין מעוז צ' פרופ63'סמסטר אהרצאהביולוגיה של אלמוגים80657-01

.ניתן לפנות למזכירות הפקולטה לרישום  קבלה מהמכון

 

ותארים מתקדמים'  פתוח לתואר ראשון שנה ג

תוכנית וולקני פתוח לתואר ראשון שנה / מסלול סביבה וקיימותטל אשר לאור יעל-בר12:00-14:0021'ב'סמסטר בהרצאהפסולות ממטרד למשאב80667-01

-80הרישום מותנה בהשתתפות בקורס  .ותארים מתקדמים' ג

685.

 

. הקורס דורש רקע בנושא תורת הקרקע תוכנית וולקני פתוח לתואר ראשון שנה /מסלול סביבה וקיימותדג ארנון12:00-14:0021'ג'סמסטר אהרצאהאקולוגיה של האבקה80668-01

ותארים מתקדמים' ג

תכנית הרופאיםר אייל ערן"אונגר רון ד' פרופ21'סמסטר אהרצאהאינפורמטיקה באוריינטציה קלינית-ביו80670-01

תכנית הרופאיםאשר חיבה-ר ולדמן בן"ד21'סמסטר אתרגילאינפורמטיקה באוריינטציה קלינית-ביו80670-02

תכנית הרופאיםלבנון ארז יצחק' ר אייל ערן פרופ"ד21'סמסטר אהרצאהשיטות מתקדמות לאנליזת הגנום80672-01

תכנית הרופאיםדרומר רחל-ר לוי"ד21'סמסטר אהרצאהביוסטטיסטיקה וניסויים קליניים80673-01

תכנית הרופאיםניפר'ר ישראל כהן ג"ד10.5'סמסטר אתרגילביוסטטיסטיקה וניסויים קליניים80673-02

תכנית הרופאים21'סמסטר אהרצאהביולוגיה מערכתית רפואית80674-01

תכנית לרופאים21'סמסטר אתרגילביולוגיה מערכתית רפואית80674-02

תכנית הרופאיםבוצר רונן-ר טל"ד10.5'סמסטר אהרצאהכריית מידע רפואי-אינפורמטיקה רפואית80675-01

תכנית הרופאיםבוצר רונן-ר טל"ד10.5'סמסטר אתרגילכריית מידע רפואי-אינפורמטיקה רפואית80675-02

תכנית הרופאיםאונגר רון' פרופ21'סמסטר אהרצאהגנומיקה אישית80676-01

תכנית הרופאיםגל מורן' גב21'סמסטר אתרגילגנומיקה אישית80676-02

תכנית הרופאיםאונגר רון' פרופ21'סמסטר בהרצאהרפואיות-סמינר בחישוביות ביו80677-01

תכנית הרופאיםבוצר רונן-ר טל"ד21'סמסטר בפרויקטרפואית-פרוייקט בחישוביות ביו80678-01

מרצי מחלקה31.5'סמסטר בסדנהסדנת מחשב80683-01

תוכנית וולקני פתוח לתואר ראשון שנה /מסלול סביבה וקיימותעזרא דוד10:00-12:0021'ג'סמסטר בהרצאהמחלות צמחים והשלכותיהם על הסביבה80684-01

ותארים מתקדמים' ג

הקרקע כמערכת 80685-01

הוליסטית ודינמית 

התומכת במערכת 

תוכנית וולקני פתוח לתואר ראשון שנה /מסלול סביבה וקיימותחור מני-בן11:00-14:0031.5'ב'סמסטר אהרצאה

ותארים מתקדמים' ג

. תוכנית וולקני פתוח לתארים מתקדמים/מסלול סביבה וקיימותר סיטרין אדי"מינץ דרור ד17:00-19:0021'ג'סמסטר בהרצאהאקולוגיה מיקרוביאלית ומיקרוביולוגיה סביבתית80688-01

. סטודנטים10הקורס ייפתח רק אם ירשמו לפחות 

  לאחר אישור. ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילתלוי אורן' בן עזרא שחף בריקנר יצחק פרופ63'סמסטר אהרצאהתזמון ושעונים ביולוגים במערכות אקוואטיות, זמן80689-01

.ניתן לפנות למזכירות הפקולטה לרישום  קבלה מהמכון

 

ותארים מתקדמים'  פתוח לתואר ראשון שנה ג



  לאחר אישור. ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילת63'סמסטר בהרצאהמיקרוביולוגיה ימית80690-01

.ניתן לפנות למזכירות הפקולטה לרישום  קבלה מהמכון

 

ותארים מתקדמים'  פתוח לתואר ראשון שנה ג

  לאחר אישור. ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילת63'סמסטר אהרצאהמנגנוני ארס והגנה כימית בים80691-01

.ניתן לפנות למזכירות הפקולטה לרישום  קבלה מהמכון

 

ותארים מתקדמים'  פתוח לתואר ראשון שנה ג

  לאחר אישור. ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילתאשכנזי יוסף כספי יוחאי42'סמסטר בהרצאהנושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקלית80692-01

.ניתן לפנות למזכירות הפקולטה לרישום  קבלה מהמכון

 

ותארים מתקדמים'  פתוח לתואר ראשון שנה ג

מזרקים -ננו80695-01

-במדוזות ואלמוגים

מערכת הזרקה בת 

 מיליון שנה700

  לאחר אישור. ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילתלוטן עמית לוטן תמר42'סמסטר בהרצאה

.ניתן לפנות למזכירות הפקולטה לרישום  קבלה מהמכון

 

ותארים מתקדמים'  פתוח לתואר ראשון שנה ג

סדימנטולוגיה 80696-01

איסוף :ימית

תיעוד , דוגמאות

וניתוח של 

סדמנטים ממפרץ 

  לאחר אישור. ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילת42'סמסטר אהרצאה

.ניתן לפנות למזכירות הפקולטה לרישום  קבלה מהמכון

 

ותארים מתקדמים'  פתוח לתואר ראשון שנה ג

  לאחר אישור. ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילתרנוב דן'פרנק אילנה צ-ברמן' פרופ63'סמסטר בהרצאהפוטוסינתזה ימית80697-01

.ניתן לפנות למזכירות הפקולטה לרישום  קבלה מהמכון

 

ותארים מתקדמים'  פתוח לתואר ראשון שנה ג

סוף-פרקים בביולוגיה ומיון של חסרי חוליות מים80698-01   לאחר אישור. ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילתבניהו יהודה42'סמסטר בהרצאה

.ניתן לפנות למזכירות הפקולטה לרישום  קבלה מהמכון

 

ותארים מתקדמים'  פתוח לתואר ראשון שנה ג

  לאחר אישור. ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילתהולצמן רועי כפלוי משה42'סמסטר בהרצאהשיטות כמותיות באקולוגיה ימית80699-01

.ניתן לפנות למזכירות הפקולטה לרישום  קבלה מהמכון

 

ותארים מתקדמים'  פתוח לתואר ראשון שנה ג

רישוםבתר דוקטור807000-01

'חובה תואר ראשון שנה אטרבס רפאל-פרל' פרופ10:00-12:0021'ד'סמסטר אהרצאה'מבוא לביולוגיה א80701-01

'חובה תואר ראשון שנה אקורן לי' ר מוטרו בנימין פרופ"ד10:00-12:0021'ד'סמסטר בהרצאה'מבוא לביולוגיה ב80702-01

80707-01Essential of Genomics and Biomedical informaticsקורס מתוקשב מלא באנגלית דרך אתר אונגר רון' פרופ31.5'סמסטר בהרצאהEDX

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות למרצה הקורס

 

 מיועד לתארים מתקדמים

רישום לאחר אישור .ראה אתר המכון הבינאוניברסיטאי באילתיעלה שקד363'סמסטר בהרצאהאוקיינוגרפיה ביוגיאוכימית80709-01

ותארים מתקדמים' פתוח לתואר ראשון שנה ג. מהמכון

מיועד לתלמידי המכינה בלבדבנין אהוד טרם נקבע' פרופ12:00-14:0021'ב'סמסטר אהרצאהמיקרוביולוגיה רפואית80710-30

מיועד למסלול ללא תיזה בלבדגולדברג שולמית-מיכאלי' בנין אהוד פרופ' פרופ08:00-10:0041'ב'סמסטר אהרצאהמיקרוביולוגיה רפואית80710-50

מיועד למסלול ללא תיזה בלבדבנין אהוד טרם נקבע' פרופ12:00-14:0021'ב'סמסטר אהרצאהמיקרוביולוגיה רפואית80710-51

'סמסטר א-קורס חובהר מוטרו בנימין"ד18:00-19:0010.5'ג'סמסטר אהרצאהאתגרי הביולוגיה המודרנית807161-01



'סמסטר א-מיועד לתלמידי חישוביתר מוטרו בנימין"ד18:00-19:0010.5'ג'סמסטר אהרצאהאתגרי הביולוגיה המודרנית807161-11

'סמסטר ב-קורס חובהר קטקוף דן"ר מוטרו בנימין ד"ד18:00-19:0010.5'ג'סמסטר בהרצאהאתגרי הביולוגיה המודרנית807162-01

'סמסטר ב-מיועד לתלמידי חישוביתר קטקוף דן"ר מוטרו בנימין ד"ד18:00-19:0010.5'ג'סמסטר בהרצאהאתגרי הביולוגיה המודרנית807162-12

'חובה למסלול ביוטכנולוגיה שנה אאל רונן-ר בר"ד12:00-14:0021'ד'סמסטר אהרצאהמבוא לכלכלה80717-01

ומתקדמים' קורס בחירה לשנה גר קולטאי חיננית"ד14:00-16:0021'ג'סמסטר אהרצאהאספקטים סביבתיים ויישומיים של קנאביס רפואי80721-01

תוכנית וולקני פתוח לתואר ראשון שנה /מסלול סביבה וקיימותברזני עוז08:00-10:0021'ב'סמסטר בהרצאהצמחי תועלת80722-01

.ותארים מתקדמים' ג

לתארים מתקדמים בלבדר לזר איתי"ד14:00-16:0021'ד'סמסטר אהרצאהטכנולוגיות מתקדמות בשרות המדע80723-01

תכנית הרופאיםבוצר רונן-ר טל"ד21'סמסטר בהרצאהתכנות בפייתון לצרכי מחקר מדעי80724-01

תכנית הרופאיםבוצר רונן-ר טל"ד21'סמסטר בהרצאהלמידה עמוקה ובינה מלאכותית ברפואה80725-01

מיועד לתארים מתקדמיםטרם נקבעשנתיתיזהתיזה לתואר שני80762-01

מיועד לתארים מתקדמים2'סמסטר בבחינהבחינת מיון באנגלית לתארים מתקדמים80763-01

פ"החל מתש-בלבד' רישום משנה בטרם נקבע88שנתיתיזהתיזה לתואר שני80764-01

מיועד לתארים מתקדמיםטרם נקבעשנתידיסרטציהעבודת דוקטור80769-01

רישוםבתר דוקטור807777-01

קורס קליני- קורס בחירה למתקדמים ר רביזדה אסתר"ציון ד-ר כץ בן"ד08:00-10:0021'ו'סמסטר בהרצאההמטולוגיה קלינית80780-01

הקורס הינו קורס מתקדם , חובה רקע במיקרוביולוגיהר פרימן שרית"ד08:00-10:0021'ו'סמסטר אהרצאהמיקרוביולוגיה קלינית80781-01

במיקרוביולוגיה (יינתן פעם בשנתיים)פתולוגיה קלינית 80782-01 קורס קליני- בחירה למתקדמים  קורסר גולדשמידט חנוך"ד08:00-10:0021'ו'סמסטר אהרצאה

קורס קליני- קורס בחירה למתקדמים ר מגל נורית"ד08:00-10:0021'ה'סמסטר אהרצאהגנטיקה קלינית80783-01

קורס קליני- קורס בחירה למתקדמים ר דולמן רם"ד08:00-10:0021'ו'סמסטר בהרצאהביוכימיה קלינית80784-01

קורס קליני- קורס בחירה למתקדמים ר סטויאנוב יבגני"ר אטלין שמעון ד"ד10:00-12:0021'ו'סמסטר אהרצאהוולידציות וכיולים80785-01

מיועד לתארים מתקדמיםטרם נקבעשנתיעבודהעבודה שוות ערך לתיזה80800-01

ר "ייקוב אברהם ד'ר ג"ד09:00-10:0010.5'ג'סמסטר בהרצאהעקרונות פיזיקליים למכשור מדעי ונתוח תוצאות80801-01

ר ירון "האושנר חגית ד

ר לזר איתי "אורלי ד

קרקו שרית -ר למפרט"ד

ר שובל עירית"ד

חובה לתואר שני ובחירה לתואר שלישי

-DNAאפיגנטיקה תורשה ללא שינויים ברצף ה80803-01 מיועד לתארים מתקדמיםר קטקוף דן"ד10:00-12:0021'ב'סמסטר בהרצאה

קורס לתארים מתקדמים,מעבדה מרוכזתטל ירון-שב' הוכברג הודיה פרופ' גב10.5'סמסטר במעבדהשיטות במחקר מבנה ודינמיקה בגרעין80816-01

 

19-21.7.2020   הקורס יתקיים בין התאריכים

מיועד לתארים מתקדמיםמשה-ידיד גל' פרופ10:00-12:0021'ד'סמסטר בהרצאהנושאים נבחרים בפרמקולוגיה מודרנית80830-01

קורס לתארים .כרוך בעלות נוספת. קורס מרוכז מתקיים באילתפיין מעוז' פרופ21'סמסטר אהרצאהבעיות ביולוגיות בים האדום80841-01

  פרטים על    הקורס יתקיים בין התאריכים.מתקדמים

בצל הקורונה יש . תשלומים ניתן למצוא באתר הפקולטה

.יתקיים  לעקוב ולוודא שהקורס .יתקיים  בצל הקורונה יש לעקוב ולוודא שהקורספלדמן בר' פיין מעוז גב' לוי נטלי פרופ21'סמסטר אמעבדהבעיות ביולוגיות בים האדום80841-02

קורס בחירה לתארים מתקדמיםייקוב אברהם'ר ג"ד08:00-10:0021'א'סמסטר בהרצאהמיקרוסקופית אור ואלקטרונים80843-01

ייקוב אברהם'ר ג"ד10:00-12:0021'א'סמסטר במעבדהמיקרוסקופית אור ואלקטרונים80843-02

קורס לתארים מתקדמיםויידס רן' פרופ10:00-12:0021'ד'סמסטר אהרצאהגנטיקה מולקולרית  למתקדמים80855-01

קורס לתארים מתקדמיםר מוטרו בנימין"ד14:00-16:0021'ב'סמסטר אהרצאההתפתחות עוברית ביונקים80863-01

' בן מיור מאי פרופ' גב31.5'סמסטר במעבדהשיטות למחקר האותות בתא80864-01

' ברודי חיה גב

גולדשטיין הודיה

12-16/7/2020קורס לתארים מתקדמים ,מעבדה מרוכזת

קורס . יש לפנות למרצה הקורס. קבלה לקורס על ידי ראיוןמר רמית' פרופ14:00-16:0021'ד'סמסטר בהרצאהכתיבה מדעית80872-01

.לתארים מתקדמים

קורס בחירה לתארים מתקדמיםר שובל עירית"ר האושנר חגית ד"ד08:00-12:0042'ב'סמסטר במעבדהאנליזות אימונולוגיות והפרת תאים80873-01



, עקרונות תכנון80876-01

ייצור והפעלה של 

שבבים 

מיקרופלואידים

י "רישום לקורס ע. סדנה מרוכזת. מיועד לתארים מתקדמיםגרבר דורון מר שובלי גיא' פרופ31.5'סמסטר בסדנה

. ר דורית אברהמי"הגשת מכתב בקשה לד

dorit.avrahami@biu.ac.il פרטים באתר הפקולטה

 

 אין אפשרות להעדר מאף יום בסדנא

מעבדה מתקדמת 80894-01

לביולוגיה 

-       מולקולרית  ל

יינתן בחופשת .מרוכז. קורס בחירה לתארים מתקדמים בלבדר ירון אורלי"מר אורפז זיו ד22'סמסטר אמעבדה

.יש לעקוב אחרי מועדי הקורס באתר הפקולטה. 'סמסטר א

מיועד לתארים מתקדמים בלבדר יעקובי שלמה"ד16:00-18:0021'ד'סמסטר אהרצאה וניטור מחקרים קלינייםGCPעקרונות 80898-01

'סמסטר ב' סמסטר אקולוקויום רשותקולוקויום והוראה80900-01 תלמידי תואר שלישי בלבד- סמינר פקולטהטרם נקבע12:00-13:0011' ד12:00-13:00'ד

 

 חובה להרשם כל שנה

רק לתלמידי תואר שלישי- סמינר דוקטורנטיםקורן לי' עפרוני סול פרופ' פרופ12:00-13:0022'דשנתיסמינריוןקולוקויום והוראה80900-02

 

 חובה להרשם כל שנה

מציגי סמנריון דוקטורנטים-מיועד לתלמידי תואר שלישיקורן לי' עפרוני סול פרופ' פרופ12:00-13:0010.5'ד'סמסטר אסמינריוןקולוקויום והוראה80900-03

מציגי סמנריון דוקטורנטים-מיועד לתלמידי תואר שלישיקורן לי' עפרוני סול פרופ' פרופ12:00-13:0010.5'ד'סמסטר בסמינריוןקולוקויום והוראה80900-04

חובה להרשם כל שנה, סמינר פקולטהמרצי מחלקה12:00-13:0011'דשנתיקולוקויום רשותקולוקויום לתואר שני809000-01

סמנריון לתארים מתקדמיםאוקון איתן' פרופ16:00-17:0010.5'ב'סמסטר בסמינריוןסמינריון80902-01

 

 מטרת הסמינריון היא הנחלת כלים ותרגול מעשי של בניית 

.מצגות והעברתן באופן אפקטיבי למטרות ולקהלים מגוונים

".חקר הגנום" סמנריון לתארים מתקדמים בנושא לבנון ארז יצחק' פרופ10:00-11:0010.5'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון80903-01

 

עריכה גנומית , אנליזות כלל גנומיות, גנום   שיטות לריצוף

ומחקר טרנסקריפטומי

שימוש בתאי גזע : נושא הסמינריון. סמנריון לתארים מתקדמיםר אורבך אחיה"ד10:00-11:0010.5'ה'סמסטר אסמינריוןסמינריון80904-01

ההשתתפות .פלוריפוטנטים לצורך יצירת מודלים למחלות

בסמנריון מותנית בכך שהסטודנט השתתף לכל הפחות בקורס 

מבוא בביולוגיה של התא וקורס מבוא בגנטיקה

סמינריון לתארים מתקדמיםר דבלה לויט מורן"ד10:00-11:0010.5'א'סמסטר אסמינריוןסמינריון80905-01

סמנריון לתארים מתקדמיםשוורץ רקפת' פרופ10:00-11:0010.5'ו'סמסטר אסמינריוןסמינריון80911-01

"אימונותרפיה"סמינריון  ב-סמנריון לתארים מתקדמיםכהן סיריל' פרופ10:00-11:0010.5'ו'סמסטר אסמינריוןסמינריון80912-01

סמנריון לתארים מתקדמיםפיין מעוז' פרופ10:00-11:0010.5'ו'סמסטר אסמינריוןסמינריון80913-01

 

הסביבה הימית בריכוז אטמוספרי גבוה של :  נושא הסמינריון

CO2.  80914-01סמנריון לתארים מתקדמיםמר רמית' פרופ10:00-11:0010.5'ב'סמסטר אסמינריוןסמינריון

 

 Prof. Mehr's Graduate student seminar is intended 

for students of immunology

סמנריון לתארים מתקדמיםר שאול אורית"ד16:00-17:0010.5'ה'סמסטר בסמינריוןסמינריון80915-01

 

 במסגרת הסמינריון ידרשו התלמידים לאתר ולהציג מאמר 

העוסק בצמחים באחד משלושת  (מהשנה האחרונה)עדכני 

העיתונים הכלליים המובילים

סמינריון לתארים מתקדמיםר חכים אופיר"ד10:00-11:0010.5'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון80916-01

סמנריון לתארים מתקדמיםר מילר גד"ד10:00-11:0010.5'ו'סמסטר אסמינריוןסמינריון80918-01



סמינריון לתארים מתקדמיםברודי חיה' פרופ16:00-17:0010.5'א'סמסטר אסמינריוןסמינריון80919-01

סמינריון לתארים מתקדמיםעופרן ינאי' פרופ10:00-11:0010.5'ו'סמסטר אסמינריוןסמינריון80921-01

סמנריון לתארים מתקדמיםעפרוני סול' פרופ12:00-13:0010.5'ה'סמסטר אסמינריוןסמינריון80922-01

סמנריון לתארים מתקדמיםגולדשטיין רון' פרופ16:00-17:0010.5'א'סמסטר אסמינריוןסמינריון80923-01

סמנריון לתארים מתקדמיםקורנגרין אלון' פרופ15:00-16:0010.5'ד'סמסטר בסמינריוןסמינריון80924-01

 

הבנה מעמיקה של תהליך עיבוד האותות על :  נושא הסמינריון

ידי תא עצב בודד ורשתות קטנות

סמנריון לתארים מתקדמיםאפלבום ליאור' פרופ16:00-17:0010.5'ה'סמסטר אסמינריוןסמנריון80925-01

"התנהגות חברתית"סמנריון לתארים מתקדמים בנושא ר אילני עמיעל"ד10:00-11:0010.5'ה'סמסטר אסמינריוןסמינריון מסלול סביבה80927-01

אינטראקציות : נושא הסמינריון. סמינריון לתארים מתקדמיםר יששכר ניסן"ד11:00-12:0010.5'ה'סמסטר אסמינריוןסמינריון מסלול ביוטכנולוגיה80928-01

.בבריאות ובחולי, בין המיקרוביום למאחסן

סמינריון לתארים מתקדמיםר גונן ניצן"ד09:00-10:0010.5'ג'סמסטר בסמינריוןסמינריון למתקדמים80929-01

סמנריון לתארים מתקדמיםברדה סעד מירה' פרופ10:00-11:0010.5'ו'סמסטר אסמינריוןסמינריון ביוטכנולוגיה80930-01

סמנריון לתארים מתקדמיםגרבר דורון' פרופ10:00-11:0010.5'ו'סמסטר אסמינריוןסמנריון ביוטכנולוגיה80931-01

סמנריון לתארים מתקדמיםר קטקוף דן"ד09:00-10:0010.5'ג'סמסטר בסמינריוןסמינריון ביוטכנולוגיה80932-01

מאמרים : כותרת הסמינריון. סמנריון לתארים מתקדמיםשוחט גלית-אופיר' פרופ09:00-10:0010.5'ה'סמסטר בסמינריוןסמינריון בביוטכנולוגיה80933-01

.נבחרים בגנטיקה של התנהגות

סמנריון לתארים מתקדמיםאופטובסקי ירדן' פרופ10:00-11:0010.5'ו'סמסטר בסמינריוןסמינריון ביוטכנולוגיה80935-01

סמנריון לתארים מתקדמיםארויה שי-בן' פרופ10:00-11:0010.5'ו'סמסטר אסמינריוןסמינריון בביוטכנולוגיה80936-01

סמנריון לתארים מתקדמיםר צור עמית"ד10:00-11:0010.5'ו'סמסטר אסמינריוןסמינריון ביוטכנולוגיה80940-01

סמנריון לתארים מתקדמיםגינזברג דורון' פרופ16:00-17:0010.5'ב'סמסטר אסמינריוןסמינריון ביוטכנולוגיה80941-01

מחקרים פורצי : נושא הסמינריון. סמנריון לתארים מתקדמיםקורנבליט סיון' פרופ11:00-12:0010.5'ב'סמסטר אסמינריוןסמינריון ביוטכנולוגיה80942-01

.דרך

 

המכוסים על ידי מאמרים ,  הסמינריון מכסה מגוון נושאים

.הנבחרים על ידי הסטודנטים עצמם סמנריון לתארים מתקדמיםר הנדל איל"ד10:00-11:0010.5'ו'סמסטר אסמינריוןסמנריון מסלול ביוטכנולוגיה80947-01

סמנריון לתארים מתקדמיםר קורן איתי"ד14:00-15:0010.5'ה'סמסטר בסמינריוןסמינריון למתקדמים80948-01

מסלול סביבה וקיימות-סמינריון תארים מתקדמיםר קולטאי חיננית"ד14:00-15:0010.5'ה'סמסטר בסמינריוןסמינריון80949-01

סמינריון תארים מתקדמיםהאס אלישע' פרופ13:00-14:0010.5'ד'סמסטר בסמינריוןסמינריון בביופיסיקה80950-01

הסמינריון עוסק במחלות צמחים -סמינריון לתארים מתקדמיםעזרא דוד16:00-17:0010.5'ב'סמסטר אסמינריוןסמינריון במסלול סביבה וקיימות80952-01

.והשלכותיהם על הסביבה

הסמינריון יתקיים בחדר . מיועד למסלול תואר שני ללא תיזהכהן סיריל' פרופ14:00-16:0021'ג'סמסטר אסמינריוןסמינריון לתואר שני ללא תיזה80953-01

212 חדר 2קומה , 212-2סמינרים בנין 

סמינריון תארים מתקדמיםר מילר גד"ד16:00-17:0010.5'ב'סמסטר בסמינריוןסמינריון80954-01

סמינריון לתארים מתקדמיםר קטקוף דן"ד10:00-12:0021'ג'סמסטר בסמינריוןסמינריון לתואר שני ללא תיזה80955-01

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה ללא תיזהר מוטרו בנימין"ד16:00-18:0021'ב'סמסטר בסמינריוןמסלול ללא תיזה-סמנריון80961-01

מיועד לתלמידי מסלול ללא תיזהדון ירמיהו' פרופ16:00-18:0021'א'סמסטר בסמינריוןמסלול ללא תיזה-עבודה סמנריונית80962-01

מיועד לתלמידי מסלול ללא תיזהשריד רונית' פרופ16:00-18:0021'א'סמסטר בסמינריוןמסלול ללא תיזה-עבודה סמנריונית80962-02

מיועד לתלמידי מסלול ללא תיזהארויה שי-בן' פרופ16:00-18:0021'א'סמסטר בסמינריוןמסלול ללא תיזה-עבודה סמנריונית80962-03

מיועד לתלמידי מסלול ללא תיזהגינזברג דורון' פרופ16:00-18:0021'א'סמסטר אסמינריוןמסלול ללא תיזה-עבודה סמנריונית80962-04

ר עפרוני רותם"ד16:00-18:0021'א'סמסטר אסמינריוןסמינריון למסלול תואר שני ללא תיזה80963-01

קורס חובה- 'תכנית גרונטולוגיה שנה בגולדברג שולמית-מיכאלי' פרופ14:00-16:0021'ה'סמסטר אהרצאהמיקרוביולוגיה מבוא והשלכות לחיים הבוגרים80977-01

חובה' תכנית גרונטולוגיה שנה אאוקון איתן' פרופ14:00-16:0021'ה'סמסטר בהרצאהמחלות ניוון עצבי של הגיל המבוגר80978-01

חובה' תכנית גרונטולוגיה שנה אר יששכר ניסן"ד10:00-12:0021'ה'סמסטר בהרצאהאימונולוגיה80979-01

קורס חובה- 'לימודי גרונטולוגיה שנה בר אידסס דיאנה"ד14:00-16:0021'ה'סמסטר בהרצאהפרמקולוגיה80980-01



תכנית גרנוטולוגיה קורסי בחירהארויה שי-בן' פרופ16:00-18:0021'ה'סמסטר אהרצאהנושאים נבחרים ברפואה80981-01

תכנית גרונטולוגיה קורסי בחירהגינזברג דורון' פרופ16:00-18:0021'ה'סמסטר בהרצאההווה עתיד-מחלות סרטן80982-01

 

. לא ניתן לקחת אם בקרת גדילה ותמותה של תאים נלקח

חובה' תכנית גרונטולוגיה שנה אכהן חיים' פרופ12:00-14:0021'ה'סמסטר בהרצאהביולוגיה של תהליך הזקנה ומחלות תלויות גיל80983-01

קורס בחירה- 'תכנית גרונטולוגיה שנה בבנין אהוד' פרופ16:00-18:0021'ה'סמסטר בהרצאהמחלות זיהומיות בזיקנה80984-01

תכנית  .קורס השלמה למדעי החברה במסלול גרונטולוגיהר לרר בתיה"ד08:00-10:00222'השנתיהרצאהמבוא למדעי החיים80988-01

חובה' גרונטולוגיה שנה א

תוכנית גרונטולוגיהכהן חיים' פרופ16:00-18:00222'השנתיסמינריוןסמינריון מחקרי80989-01

תוכנית גרונטולוגיה08:00-10:00222'השנתיסמינריוןסמינריון מחקרי80990-01

תכנית גרונטולוגיה קורסי בחירהליק רון'ר צ"ד16:00-18:0021'ה'סמסטר בהרצאהסוגיות בגריאטריה80991-01

קורס חובה- 'לימודי גרונטולוגיה שנה בכהן שרה- ר פרידל "דרומר רחל ד-ר לוי"ד12:00-14:00222'השנתיהרצאהמודלים מתקדמים בסטטיסטיקה80992-01

גרשון תמר' פרופ14:00-15:0010.5'ה'סמסטר אסמינריוןסמינריון פסגות לתואר שני80994-01

, 211-2יתקיים בספריה בבנין . מיועד לתארים מתקדמים בלבדמר גלעדי ערן10:00-12:002'ה'סמסטר אהדרכהשיטות הוראה למדריכים במעבדות הוראה במדעים80998-01

.1קומה  , 211-2יתקיים בספריה בבנין . מיועד לתארים מתקדמים בלבדמר גלעדי ערן08:00-10:002'ה'סמסטר בהדרכהשיטות הוראה למדריכים במעבדות הוראה במדעים80998-02

.1קומה 


