שנה א סמסטר א תש"פ – כימיה – ביולוגיה
יום א
8:009:00
9:0010:00
10:0011:00
11:0012:00
12:0013:00
13:0014:00
14:0015:00
15:0016:00
16:0017:00
17:0018:00
18:0019:00
19:0020:00
•

יום ב

פיזיקה כללית א'80-111- -
06

יום ג

מעבדה בכימיה אנאליטית -דו שבועי
84-109-01/03
מתמטיקה לכימאים א'
84-171-01

פיסיקה כללית א' 80-111-
01-10

כימיה אי-אורגנית א' 84-
102-01

כימיה אי-אורגנית א' 84-
102-02

יום ד

יום ה

סטטיסטיקה והסתברות
לכימאים84-107-01 -
כימיה כללית א' 84-101-
02
פיזיקה כללית א'80- -
111-05

מתמטיקה לכימאים א' 84-171-02
או
פיזיקה כללית א'80-111-12-13 -
פיסיקה כללית א' 80-111-01-10

מבוא לביולוגיה א' 80-
701-01

מתמטיקה לכימאים א' 84-171-03

כימיה אי-אורגנית א' 84-
102-01

כימיה כללית א' 84-101-01

כימיה אי-אורגנית א' 84-
102-03

מתמטיקה לכימאים א' 84-171-01
מעבדה בכימיה אנאליטית -דו שבועי
84-109-02

שעות מחלקה מדעי החיים
80-100-01

מעבדה שיעור תרגיל

שעות מחלקה כימיה 84-199-01

שנה א סמסטר ב תש"פ כימיה – ביולוגיה
יום א
8:009:00
9:0010:00
10:0011:00
 11:00מתמטיקה ב'-80-131-16-17 12:00
12:0013:00
13:0014:00
14:0015:00
פיסיקה כללית
 15:00לכימאים ב'84- -182-01
16:00
16:0017:00
17:0018:00
18:0019:00
שעות מחלקה
מדעי החיים
19:0020:00

יום ב
מבוא לכימיה אורגנית84-104- -
02
או
כימיה כללית ב' 84-103-02-
פיסיקה כללית לכימאים ב'84- -
182-02
או
ביולוגיה של התא 80-103-01
(אופציה ב)

יום ג

מעבדה בכימיה אנאליטית -דו
שבועי 84-109-01/03

יום ד

ביולוגיה של התא
80-103-10

מבוא לביולוגיה ב'-
80-702-01

כימיה כללית ב'84-103-01 -
מתמטיקה ב'80-131-01 -

מבוא לכימיה אורגנית 84-104-
01

יום ה

מתמטיקה ב'80- -
( 131-10אופציה ב)

פיסיקה כללית לכימאים ב'84- -
182-01
מבוא לכימיה אורגנית84-104- -
 03או כימיה כללית ב'84-103- -
03

פיסיקה כללית לכימאים ב'84- -
182-03

פיסיקה כללית לכימאים ב'84- -
182-01

מעבדה בכימיה אנאליטית -דו
שבועי 84-109-02

כימיה כללית ב'84-103-01 -

שנה ב סמסטר א תש"פ כימיה – ביולוגיה

יום א
8:009:00
9:0010:00
10:0011:00
11:0012:00
12:0013:00
13:0014:00
14:0015:00
15:0016:00
16:0017:00
17:0018:00
18:0019:00
19:0020:00

ביוכימיה א -
80201-06
ביוכימיה א -
80201-02

יום ב

כימיה אורגנית א' 84-
205-01

כימיה אורגנית א'
84-205-01

ביוכימיה א' 80-201-
01
ביוכימיה א -
80201-03

שעות מחלקה 80-
200-01

יום ג
מעבדה א' בכימיה
פיזיקאלית -84-211
(חובה לקדם רפואה
בשנה ב ,במקום שנה
ג -לכל השאר)

יום ד

סטטיסטיקה ומדעי הנתונים 80-
( 397-01בחירת חובה ל  4שנתי
רפואה)

יום ה

כימיה פיזיקאלית א' 84-209-
01

כימיה אורגנית א'
84-205-03

כימיה פיזיקאלית א' 84-209-
02

ביוכימיה א' 80-
201-01

כימיה פיזיקאלית א' 84-209-
03

ביוכימיה-מעבדה 80-
232-02

כימיה אורגנית א' 84-
205-02

ביוכימיה א' 80-232-13

כימיה פיזיקאלית א' 84-
209-01

שיטות מעבדה
בכימיה סינטטית
א' אורגנית 84-
202-01-02

שעות מחלקה 84-299-
01

שעות מחלקה
84-299-01

סטטיסטיקה ומדעי הנתונים
( 80-397-02-04בחירת חובה
ל  4שנתי רפואה)

שנה ב סמסטר ב תש"פ כימיה – ביולוגיה
יום א

יום ב

יום ג

8:00-9:00
9:0010:00
10:0011:00
כימיה פיזיקלית ב  84-מבוא לוירולוגיה 80-204-
מבוא לאימונולוגיה
11:0001
210-02
80-210-01
12:00
12:0013:00
 13:00ביוכימיה ב' 80-202-ביוכימיה ב' 80-202-01
01
14:00
ביולוגיה
14:00ביולוגיה מולקולארית
כימיה אורגנית ב' 84-
מולקולרית -
15:00
והנדסה גנטית80-242- -
 206-02או ביולוגיה
 04-05-12-13או כימיה מעבדה80-231- -
מולקולארית והנדסה
 15:00כימיה אורגנית ב' 84-03
אורגנית ב' 84-206-03
גנטית א' 80-242-17
206-01
16:00
16:0017:00
ביולוגיה מוליקולרית
ביולוגיה מוליקולרית
והנדסה גנטית א' 80-
כימיה פיזיקלית ב 84-
 17:00והנדסה גנטית א' 80-( 242-10אופציה ב)
210-01
( 242-01אופציה א)
18:00
18:0019:00
שעות מחלקה 84-299-
שעות מחלקה 80-
19:0001
200-01
20:00
• מבוא לוירולוגיה צריך להילמד בשנה ב למי שמעוניין בתוכנית הארבע שנתית לרפואה

יום ד

מיקרוביולוגיה כללית 80-
203-01

יום ה
כימיה פיזיקאלית ב' 84-210-
01

ביולוגיה מולקולארית 80-
231-02

ביולוגיה מולקולארית והנדסה
גנטית80-242-04-05-02-03 -

ביולוגיה מולקולארית 80-
231-08/09

שיטות מעבדה בכימיה
סינטטית ב' אורגנית 84-203-
03-04

שנה ג סמסטר א תש"פ כימיה-ביולוגיה
יום א
8:009:00
9:0010:00
10:0011:00
11:0012:00

יום ג

יום ב

גנטיקה כללית-
80-208-16
כימיה אנאליטית 84-
367-01
מבוא לפיזיולוגיה של
החי80-206-02 -

13:0014:00
14:0015:00

מעבדה א' בכימיה
פיזיקאלית 84-
211-01

( 4שנתי רפואה

מבוא לפיזיולוגיה של
החי80-206-06-07 -
גנטיקה כללית80- -
208-06

מבוא לאקולוגיה-
מעבדה 80-233-01

גנטיקה כללית 80-
208-01

עושים מעבדה זו
בשנה ב)
15:0016:00
16:0017:00
17:0018:00
18:0019:00

יום ד

מעבדה
מתקדמת
בכימיה
אורגנית
לביולוגים 84-
347-02

מבוא לפיזיולוגיה של החי80- -
 206-14או גנטיקה כללית80- -
208-15-18

12:0013:00
כימיה אי אורגנית
מתקדמת א' 84-301-
01

יום ה

מעבדה מתקדמת
בכימיה אורגנית
לביולוגים 84-
347-01
(בחירה)
(בחירה 4 -שנתי
רפואה לוקחים
התא מבנה
ותפקוד)

וירולוגיה כללית
ומולקולרית 80-
( 357-01בחירה ל
 4שנתי רפואה)
ביולוגיה
מולקולארית
והנדסה גנטית ב'-
( 80-377-10חובת
בחירה ל  4שנתי
רפואה)

התא מבנה ותפקוד
( 80-548-01חובת
בחירה ל  4שנתי
רפואה)

מבוא לאקולוגיה 80-
207-01

גנטיקה כללית 80-208-01
כימיה אי אורגנית מתקדמת א'
 84-301-02או כימיה אורגנית
פיזיקאלית 84-310-02
כימיה אי אורגנית מתקדמת א'
 84-301-03או כימיה אורגנית
פיזיקאלית 84-310-03

גנטיקה כללית80- -
208-09

מבוא לפיזיולוגיה של החי 80-
( 206-01אופציה א) או ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית ב
( 80-377-01חובת בחירה ל 4
שנתי לרפואה) ,אופציה ב

מבוא לאקולוגיה-
מעבדה 80-233-04

התא -מבנה
ותפקוד80- -
548-10
(בחירה ל 4
שנתי
רפואה)
אופציה ב

מבוא לפיזיולוגיה של החי 80-
( 206-10אופציה ב)

שעות מחלקה כימיה 84-399-
 19:00שעות מחלקה מדעי01
החיים 80-300-01
20:00
• יש קורסי בחירה נוספים במדעי החיים שלא מפורטים במערכת ,ניתן לראות בתוכנית הלימודים המופיעה באתר הפקולטה למדעי החיים
• מעבדה שיעור תרגיל

שנה ג סמסטר ב תש"פ כימיה – ביולוגיה
יום א

יום ב

יום ג

יום ד

8:00-9:00
9:0010:00
10:0011:00
ביואינפורמטיק
כימיה אינסטרומנטלית-
11:00ה 80-513-01
מבוא לוירולוגיה 80-204-01
מעבדה 84-214-02
12:00
12:00סמינר פקולטה
13:00
ביואינפורמטיקה80- -
 13:00כימיה אינסטרומנטלית -מעבדה 84-ביואינפורמטיקה80-513-14 -
513-06
214-01
14:00
פיזיולוגיה של
מערכות 80-
14:00214-01
15:00
15:00כימיה אורגנית מתקדמת 84-307-01
16:00
16:00פיזיולוגיה של
17:00
מערכות-
מעבדה 80-
פיזיולוגיה של מערכות 80-
פיזיולוגיה של מערכות -מעבדה 80-
17:00228-02
( 214-10אופציה ב)
228-12
18:00
18:0019:00
 19:00שעות מחלקה מדעי החיים 80-300-שעות מחלקה כימיה 84-399-01
01
20:00
יש קורסי בחירה נוספים במדעי החיים שלא מפורטים במערכת ,ניתן לראות בתוכנית הלימודים המופיעה באתר הפקולטה למדעי החיים
ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה 84-
237-02

יום ה

ביואינפורמטיק
ה80-513- -
09-13

יום ו
סמינריונים
לבחירה:
80-489-01

ספקטרוסקופי
ה וקביעת
מבנה 84-237-
01
ביואינפורמטיק
ה80-513- -
04

