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 בחינת מתרגל תרגיל הרצאה המרצה שם הקורס מספר
 א'מועד 

בחינת 
 ב'מועד 

 בוחן
 אמצע

רפואית -פרויקט בהנדסה ביו 334014
ובמצב   נק' לפחות  110לצוברים  1

 אקדמי תקין

  17:30-19:30' א נתי קורין
201 

מצגות   מהלאריה סאמ --
 ש.אחרון 

-- - -- 

 מעבדה מתקדמת בהנדסה  334019
 1רפואית -ביו

 -- ---  מצגת -- -- בתאום עם המרצה יעל יניב

 רפואית-מגמות בהנדסה ביו 334021
 בחירה חופשית לשנה א' 

  16:30-17:30 'א נתי קורין
201 

 --  17.3.20 18.2.20 מורן לוי --

   ניאלאראמז ד חשמלי-יסודות תכן ביו 334022
 

 9:30-10:30 'ג
201 

  12:30-14:30ג' 
201 

 11ל יתרג
 17:30-18:30' א

202 
 12ל יתרג

 8:30-9:30ג' 
201 
 13תרגיל 

  18:30-19:30ג' 
201 

 נועם קידר –מ. אחראי 
  11נועם קידר ת.

 12ת.אלון שגיא 
 13ת.נועם קידר 

 כולם   .ת בדיקת 

 ש'  X 2 סדנאות 4

 בימים:  תוקבוצ 3 -ב

 ( 13)'ד( / 12)'ב( / 11)'א

18:30-20:30 
301 

29.1.20 5.3.20  -- 

רפואית -מעבדה בהנדסה ביו 335002
 הדמיה – 2

אוסקר 
 ליכטנשטיין

 8:30-12:30ד' 
 14:30-18:30ד' 

   121במעבדות ח. 

--  30.1.20 28.2.20 -- 

רפואית -מעבדה בהנדסה ביו 335003
 ביומכניקה – 3

אוסקר 
 ליכטנשטיין

 8:30-12:30ד' 
 14:30-18:30ד' 

   121במעבדות ח. 

--  30.1.20 28.2.20 -- 

רפואית -מעבדה בהנדסה ביו 335004
 רקמות  – 4

 סטודנטים 10אם ירשמו ינתן 

אוסקר 
 ליכטנשטיין

 8:30-12:30ד' 
 14:30-18:30ד' 

   121במעבדות ח. 

--  30.1.20 28.2.20 -- 

336020 
 

  9:30-10:30' ב יעל יניב חשמליות-תופעות ביו
202 

  9:30-10:30' ג
202 

 לימור ארבל גנון
   בדיקת ת.

 סביון מזגאוקר

29.1.20  4.3.20 -- 

336021 
 

 חלקיקים -ננו
 

 דפנה ויס
 

 14:30-16:30א' 
202 

 16:30-17:30א 
202 

 21.2.20 רב אסעד'ית
  

17.3.20 -- 

336022 
 

 מתא לרקמה 
 
 
 
 

 

 ארבל 
 ארצי שנירמן

 12:30-14:30' ב
201  

 11תרגיל 
 15:30-16:30' ד

201 
 12תרגיל 

 15:30-16:30' ד
202 

 ברק זוהר –מ. אחראי 
 11ת.ברק זוהר 

 12ת. ריטה בקרמן
   בדיקת ת.

 דניאל עמר 

2.2.20  26.2.20   -- 

ניתוח נתונים ושערוך  336326
 פרמטרים

 14:30-16:30' ב לימור פרייפלד
202 

 16:30-17:30 ב
202 

 מורן דוודי 
   בדיקת ת.
 עלי חילו

4.2.20 26.2.20  
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336502 
 

 ברפואהעקרונות הדמיה 
 

  18:30-20:30' ב ג'ון קנדי 
201 

 16:30-17:30' ג
201  

  דניאל דהיס

   בדיקת ת.
 נעם פרוינדליך

11.2.20 15.3.20 -- 

עקרונות הנדסיים של  336521
 המערכת הקרדיווסקולרית

 12:30-15:30' א אמיר לנדסברג
301 

 15:30-16:30' א 
301 

 -- 11.3.20 14.2.20 ניסים וטורי

מכשור רפואי, סטנדרטים  336523
 ובטיחות

 12:30-14:30' ב אלכס וילנסקי
202 

 --  16.3.20  18.2.20 מרב בלנקוביץ --

 שחרור מבוקר של תרופות 336528
 

 9:30-11:30א'  דפנה ויס
202   

 11:30-12:30א' 
202  

 -- 8.3.20 9.2.20 שני אטיאס כהן

 ופוטוניקה יסודות אופטיקה  336533
 

  15:30-17:30' א יואב שכטמן
   323פיזיקה 

 11תרגיל 
 8:30-10:30' ב

201 
 12תרגיל 

 10:30-12:30' ג
201 
 13תרגיל 

 8:30-10:30' ד
201 

 בוריס פרדמן –מ. אחראי 

 11רעות אורנג' ת.
 12נדב אופטובסקי ת.

 13ת. בוריס פרדמן
 כולם .  ת בדיקת 

 

6.2.20 1.3.20   

הנדסיים לחישת -עקרונות ביו 336538
 מולקולות

 באנגלית ניתן 

 12:30-14:30' א עמית מלר
202 

 11תרגיל 
 14:30-16:30' ג

202 

 -- ---  עבודה מיסא נאסר

 תכן מכשור רפואי ממוחשב 336540
 ניתן פעם אחרונה בחורף

 מתשפ"א ינתן באביב

  8:30-10:30' ה יוג'ין קוניוחוב 
 חוות המחשבים

351 

 10:30-11:30' ה
 חוות המחשבים

351 

 אורי שמלה
+ 
 ש'  X 2סדנאות  2

   בתאום עם הסטודנטים 

 135חוות המחשבים 

 -- ---  עבודה

מערכות לומדות בתחום  336546
 חדש –הבריאות 

 באנגלית ניתן 

 12:30-14:30' ג יואכים בהר
202 

 18:30-20:30' ג 
 חוות המחשבים

351 

 אלון בגין –מ. אחראי 
 בגיןאלון 

 מורן דוודי
   בדיקת ת.

 מורן דוודי
 מורן דוודי  - סדנא

   ש' X 2סדנאות  3
   בתאום עם הסטודנטים 

  135חוות המחשבים 

 -- ---  עבודה

336547 
בתשע"ח  
336018  

  דימות אופטי חישוב

 

 8:30-10:30' ג יואב שכטמן
301  

 12:30-13:30' ג
301  

  ---  עבודה רחלי גורדון

מעבדה לתכן מעגלים גנטיים  336548
 חדש

 8:30-12:30' ה ראמז דאניאל
 מעבדה -אמרסון 

 רועי סמואל 
 הדרכת מעבדה 

5.2.20 2.3.20  

תופעות מעבר במערכות  337403
 פיזיולוגיות 

 10:30-12:30א'  ג'וזואה שניטמן
201  

 11תרגיל 
 12:30-14:30' א

201 
 12תרגיל 

 10:30-12:30' ב
201 
 13תרגיל 

   14:30-16:30ב' 
201 

  אלירם נוף
 בדיקת ת. 

 מרב בלנקוביץ
 

17.2.20  12.3.20  -- 
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338001 
 

 בקרת ביואנרגטיקה תאית
 לא בטוח שינתן

 9:30-11:30א'  יעל יניב
301 
 

  11:30-12:30א' 
301 

 לימור ארבל גנון
   בדיקת ת.

 סופי סגל

 --   --- עבודה

338401 
 

 חומרים-ביו
 באישור מיוחד ולמוסמכים לשנה ד'  

 14:30-16:30' א יוסי שמאי
201 

 -- ---  עבודה יובל הריס --

338402 

 בתשע"ט 
336017 

חדש   – ביומכניקה מתקדם
לתארים מתקדמים ולשנה ד' באישור  

 . המרצה. לא מוכר במגמות

 9:30-11:30' ב נתי קורין
301 

  11:30-12:30' ב
301 

 -- ---  עבודה מרק אפשטיין

274001 
 

 אנטומיה מיקרו' ומקרו'
 

 13:30-15:30ה'  אברהם רזניק
201 

 --  15.3.20 24.2.20 תמרה בירמן --

276011 
 

 פיזיולוגיה של מערכות הגוף
 

 16:30-18:30ב'  זייד עבאסי
201/301 

 16:30-18:30ד' 
201/301 

 עידו וייזר –מ. אחראי 
 11ת. עידו וייזר ביטון

 12ת. תומר הייטנר

13.2.20  15.3.20  -- 
 

  12:30-13:30ה'  יעל יניב  סמינרים 
 ( 12:30-13:30ד' )

201 

 -- ---  -- סביון מזגאוקר --

 פרויקט מתקדם בה. רפואית 338319
 נק'( 6.0)

       עמית מלר

בה. רפואית  סמינר מתקדם 338500
 נק'( 1.0וביולוגית )

       עמית מלר

 


