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

שעות

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

10:00-11:00

  כימיה כללית 

231חנה בכר 

11:00-12:00

12:00-13:00
 מתמטיקה 12-13

לאה קורצוויל

231' קב

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

 16:00-18:00 בין השעות 31/10/22הדרכת בטיחות מעבדה מעשית בתאריך 

14:00-16:00

קורס עברית

231' קב

14:00-16:00

קורס עברית

232' קב

8:00-10:00 

מתמטיקה 

לאה קורצוויל

232' קב

המערכת אינה סופית ונתונה לשינויים* 

מעבדה/פרונטלי- 'יום הפרונטלי- 'יום דפרונטלי- 'יום גפרונטלי- 'יום במקוון- 'יום א

18:00-20:00 

 1תרגול פיזיקה 

מן גרזון'יעל תורג

  לסירוגין1'  קב

15:00-17:00

מתמטיקה 

תרגול  

רחל פרטוש

231' קב

9:00-11:00

 כימיה אנליטית

תרגול

עאידה איברהים

2' קב

9:00-11:00

כימיה כללית

ר חנה בכר  "ד

231 קבוצה 

11:00-13:00

 כימיה אנליטית

תרגול

עאידה איברהים

1' קב

 

15:00-18:00

מתמטיקה

לאה קורצוויל

232' קב  

15:00 

אנגלית

10:00-12:00 

תרגול 

סטטיסטיקה

מאיר אסייג

232' קב

10:00-12:00

תרגול 

סטטיסטיקה

 כרמית שטרן 

231' קב

10:30-14:30 

מעבדה כימיה 

כללית ואנליטית 

ר סמעאן "ד

סמאח

 קבוצות פעם 2

בשבועיים 

לסטודנט

החל מתאריך  :

-10אולם בשעות 

12

8:00-10:00

כימיה אנליטית 

ר סמאח סמעאן"ד

231קבוצה 

ר " כמיה כללית ד8:00-9:00

232חנה בכר קבוצה 
8:00-11:00

סטטיסטיקה

חני בן מנחם

232' קב

8:00-11:00

1פיזיקה   

שחר הוד' פרופ

231' קב

9:00-11:00

כימיה כללית 

תרגול

אמיתי יסמין

232' קב

14:00-16:00

קורס עברית

232' קב

11:00-14:00

1פיזיקה   

שחר הוד' פרופ

232' קב

11:00-14:00

סטטיסטיקה

אנה חלמסקי

231' קב

12:00-14:00

תרגול 

מתמטיקה

 כרמית שטרן 

23213:00-16:00' קב

מבוא לביולוגיה 

עודד כאנר' פרופ 14:00-16:00

קורס עברית

231' קב

17:00-20:30 מקוון אחת לשבועים 

סמאח סמעאן ' כימיה אנליטית דר

 232קבוצה 

11:00-13:00

  כימיה כללית 

232חנה בכר 

 משבצת זמן 13:00-15:00

לתגבורים

11:00-13:00

כימיה כללית 

תרגול

אמיתי יסמין

231' קב

11:00-13:00 

  לאה קורצוויל

 מתמטיקה

231קבוצה 

16:00-18:00 

 1תרגול פיזיקה 

מן גרזון'יעל תורג

  לסירוגין2' קב

16:00-19:00 

מבוא לביולוגיה מעבדה

עודד כאנר' פרופ

 קבוצות 2 

פעם בשבועיים 

לסטודנט 

שלישיהחל משבוע 
אנגלית 17:30



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

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

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00
ב של פיזיקה'   אורגנית צריכה להיות משובצת  במלואה לקב2קב  *

א של פיזיקה'  אורגנית צריכה להיות משובצת  במלואה לקב3קב  *

13:00-15:00

תרגול כימיה 

אורגנית

ר אביה לידר "ד

1' קב

11:00-13:00

תרגול בכימיה 

פיזיקלית

עומר אביב

2' קב

11:00-13:00

 תרגול 

בביוכימיה של 

ר בלך "התא ד

אילנה

1'   קב

17:30-20:45  

אנגלית

10:00-12:00 

ביוכמיה של 

ר יעל "התא ד

1ביברמן קבוצה 

 9:00-11:00 

 תרגול בכימיה

פיזיקלית

עומר אביב

1' קב

13:00-15:00

תרגול 

בביוכימיה של 

ר בלך "התא ד

אילנה 

3' קב

14:00-18:00

קורס עברית

213' קב

12:00-15:00 

- 2פיזיקה 

' חשמל פרופ

שחר הוד קבוצה 

1

14:00-18:00

קורס עברית

214' קב

15:00-17:00

תרגול פיזיקה

סיון חרזי

א' קב

פרונטלי- ' יום גמקוון- ' יום א

10:00-12:00

מבוא 

למיקרוביולוגיה  

ר אילת "ד

ברנהולץ

231קבוצה 

 9:00-11:00 

 תרגול

 בביוכימיה של

ר"התא      ד  

בלך אילנה

2' קב

13:45-16:20תואם 

14:00-17:00 

כימיה פיזיקלית

ר תמר אנסבכר "ד

17:00-19:00

תרגול כימיה 

אורגנית

ר אביה לידר"ד

3' קב

15:00-17:00

תרגול כימיה 

אורגנית

ר אביה לידר"ד

2' קב

17:00-19:00

תרגול פיזיקה

סין חרזי

ב' קב

8:00-10:00 

ביוכימיה של 

 1התא  קבוצה 

ר יעל ביברמן "ד

מעבדה/ פרונטלי- ' יום ה

 10:00-14:00 

מעבדה כימיה אורגנית 

ר סמעאן סמאח"ד

 קבוצות2

  פעם בשבועיים לסטודנט

15:00 

אנגלית

8:00-11:00

- 2פיזיקה 

חשמל 

שחר הוד'  פרופ

 2קבוצה 

פרונטלי-' יום ב

8:00-10:00 

ביוכימיה של 

התא 

סופי חזנוב ' דר

2קבוצה 

פרונטלי- ' יום ד

10:00-12:00

כימיה אורגנית 

ר חנה בכר לוי"ד

232קבוצה 

12:00-14:00

כימיה אורגנית

ר חנה בכר לוי"ד

231קבוצה 

12:00-14:00

מבוא 

למיקרוביולוגיה

ר אילת "ד

ברנהולץ

232קבוצה 

 8:00-10:00

 מבוא 

למיקרוביולוגיה 

ר אילת "ד

ברנהולץ

231קבוצה 

8:00-10:00

כימיה אורגנית 

ר חנה בכר "ד

לוי 

 232קבוצה 

10:00-12:00

כימיה אורגנית

ר חנה בכר לוי"ד

231קבוצה 

10:00-12:00

מבוא 

למיקרוביולוגיה 

ר אילת "ד

ברנהולץ

 232קבוצה 
11:00-13:00  

ביוכמיה של התא 

ר סופי חזנוב "ד

2קבוצה 




