
מערכת שעות שנה א' סמסטר א' תשפ"א- מדעי המעבדה הרפואית

שעות

8:00-9:00

9:00-10:00
10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-20:00

       12:30-15:00     
השלמת שיעורים 

המתנגשים עם ימי 
המעבדות המרוכזות

(למעט יום רביעי 30.12, 
ביום זה תתקיים מעבדה 
בכימיה כללית ואנליטית)

תגבור בכימיה אנליטית 19:00-21:00 
מתאריך  20.12  עד סוף הסמסטר

10:00-12:00
כימיה כללית 

תרגול
עדילי בסל

מעבדות מרוכזות: בתאריכים אלו לא 
יתקיימו לימודים מקוונים כלל, 

השלמות יבוצעו בתאום המרצים עם 
יועצת הלימודים. לאחר התיאום כל 
מרצה יעדכן את הסטודנטים במועדי 

ההשלמה

9:00-11:00 
 תרגול

 פיזיקה 1
נעה קליס

בכימיה כללית ואנליטית יתקיימו בימים ראשון וחמישי (שבוע 8 של הסמסטר) בתאריכים 6.12 ו 10.12 וביום רביעי 30.12 (שבוע 10 של הסמסטר) מעבדות מרוכזות (במכללה) 

מעבדות מרוכזות (במכללה) במבוא לביולוגיה (פרופ' עודד כאנר) יתקיימו בימים שני ושלישי בשבוע 3 (תאריכים: 2.11 ו 3.11 ) ובשבוע 10 (בתאריכים 28.12 ו 29.12 ) של הסמסטר 

8:00-11:00
סטטיסטיקה
אנה חלמסקי

קב' 211          

15:00-18:00
מתמטיקה

לאה קורצוויל
 קב' 212

יום ה' יום ד'

המערכת אינה סופית ונתונה לשינויים

14:00-17:00
מתמטיקה

לאה קורצוויל
קב' 211

8:00-11:00
סטטיסטיקה
חני בן מנחם

קב' 212

אנגלית 17:00-20:15

14:30-18:00 
אנגלית

 8:00-10:00
מתמטיקה 

תרגול  
משה פירו
קב' 211

14:00-17:30
קורס עברית

קב' 212

יום ג'

12:00-14:00
כימיה אנליטית תרגול

גמאל אסעד
קב' 1  

8:00-10:00
כימיה כללית 

תרגול
עדילי בסל

קב' 2

11:00-14:00
פיזיקה 1- מכניקה
פרופ' שחר הוד

  

9:30-12:30
כיתה מצולמת 2701

מבוא לביולוגיה 
פרופ' עודד כאנר

הקורס יועבר באופן 
הברידי

10:00 12:00
כימיה אנליטית תרגול

גמאל אסעד
קב' 2

יום ב'

 
סטטיסטיקה

 כרמית שטרן 
קב' 212           

 

 8:00-10:00
תרגול סטטיסטיקה

 משה פירו
קב' 211 

 16:00-18:00
תרגול פיזיקה 1 

נעה קליס
קב' 2 

 
שמור 

לפעילות 
בקהילה

17:30-19:30 משבצת להשלמת שיעורים במידת הצורך

11:00-14:00
כימיה כללית

ד"ר חנה בכר לוי 

15:00
-

18:30
קורס 
עברית
קב' 
211

תגבור במתמטיקה  
19:00-20:30

תגבור בסטטיסטיקה פעם 
בשבועיים 18:30-20:00

יום א'

 8:00-10:00
מתמטיקה 

לאה קורצוויל
קב' 212

14:00-16:00
מתמטיקה תרגול  כרמית 

שטרן 
קב' 212

מעבדה מקוונת כימיה 
כללית ואנליטית 

ד"ר סמעאן סמאח
10:00-14:00

 14:00-16:00
כימיה אנליטית 

ד"ר סמאח סמעאן

תגבור בכימיה אנליטית בתאריכים 23.11 ו 7.12 בין השעות 
18:30-20:30


	שנה א סמסטר א תשפא

