
 ד בס"

 "בתשפ   רשימת קורסי קיץ שנה"ל 
 
 

סוג  הנושא מס' קורס
 הפגישה

 מועד הקורס
 )מתאריך עד תאריך( 

המרצה שם מלא  
 +תואר

נק' 
 זיכוי

 חדר עותוש יםימ
 

האם הקורס  
התקיים  

 במהלך השנה 

84104-06 
 

   (112דר ח)28/7 הרצאה מבוא לכימיה אורגנית  
2,11,14,16,21,23/8 

09:00-14:00 
1,4,6,11,13,18,20/9 

13:00-18:00 
 

  1.5 ד"ר מיכל ריצ'מן  
 
 
 

 א ג ה 
 

 כן  211/112

 
84104-07 

  105/104 1 ורץרון שו רגיל ת מיה אורגנית לכי מבוא
יתקיים   9/6בתאריך 

 604/104ב 

 כן 

 
84205-05 

-09:00ה ג 1.5 ד"ר רחל פרסקי   19/7-28/8 הרצאה  '  נית אאורג כימיה
12:00 

 כן  105/4

 
84205-06 

-12:00ג ה  1 סיון בכר  19/7/28/8 תרגיל כימיה אורגנית א'  
14:00 

 כן  105/4

 
84206-05 

ד"ר נטלי כהן   4/9-6/10 הרצאה ימיה אורגנית ב' כ
 פריינטה 

-09:00א ג ה  1
12:00 

 כן  605/14

 
84206-06 

גה  / נ לדה חסידוג 4/9-6/10 תרגיל ' נית בגרימיה אוכ
 קאופמן

-12:00א ג ה  1
15:00 

 כן  605/14

 
84101-07 

-14:00ג ה א  1 ד"ר מיכל אפרי   1/9-29/9 רצאה ה כימיה כללית א'  
17:00 

 כן  604/105

-17:00ג ה א  1 דידי לוסטיג 1/9-29/9 ל תרגי כימיה כללית א'  84101-08
20:00 

 כן  604/105

84345-03 
 

 גנית  ימיה אורכבמעבדה 
 לא מתקיימת

  עד בתיאום עםוללא מ מעבדה 
 המרצים כל הקיץ  

 כן מעבדה  2 ד"ר איל גולוב  

מעבדה בכימיה   84214-10
 אינסטרומנטלית  

מפגשים  11 1 ירדן טשיל  רופ' פ 31/8-22/9 מעבדה 
12:00-16:00 

 כן מעבדה

ה  בכימי מעבדה 84214-11
 אינסטרומנטלית  

פגשים מ 11 1   ילטש' ירדן פרופ 31/8-22/9 מעבדה 
12:00-16:00 

 כן מעבדה

א ב ג ד ה  3 28.8-22.9 2022אוגוסט  הרצאה  הכנה קורס  84601-02
08:30-14:00 

 אל 504/6

 23,26,28,30/6 הרצאה  כון  ורס אקדמיה בתיק 84607-01
3,5/7 

 ים מפגש 6 1 ד"ר נטלי פריינטה  
10:00-14:00 

 לא 211/112

עבדות בטיחות, גיהות ומ 84991-01  
 

   21-25/8 הרצאה 
4/9-8/9   

מפגשים   8 1 ד"ר חגית קון  
19:00-20:30 

 לא  211/112



 
 

 

  –מיקרוארכיאולוגיה  84998-08
ארכיאולוגיה בראי  

החומרים, שאלות מחקר  
 ושיטות אפיון 

 

   21-25/8 הרצאה
4/9-8/9 

מפגשים   8 1 ד"ר עדי אליהו  
17:00-18:30 

 לא  211/112

יינתן במרוכז בספטמבר   סדנא מודלים מתמטיים  84330
14/9/2022-4  

 

גרינברג אליהו,   פרופ'
   סנדרוביץ חנוךפרופ' 

 

  201חדר  207בניין  09:00-14:30 2
 ת מחשבים  מעבד

 לא


