
21/3/21-1/7/2106/01/2021א "סמסטר אביב תשפמערכת קורסים פקולטיים

'בחינה מועד ב'בחינה מועד אבודק תרגיליםמתרגלשעות תרגולשעות הרצאהמרצהשם קורסמספר קורס
שפת 

הוראה

בח/חובה

ירה
הערות לסטודנטיםמגמה

כנס פרויקטים+ מצגות בשיעור אחרון חובהעברית17:30-19:30' דנתי קוריןיזמי / 2רפואית -פרויקט בהנדסה ביו334015/335015

בחירהשולמית לבנברג2רפואית -מעבדה מתקדמת בהנדסה ביו334020
בחירה פקולטית 

כללית

הצגת מצגת + הצעת מחקר . בתאום עם חוקר

בפגישת קבוצה

8:30-10:30' גיוסי שמאייסודות חומרים רפואיים334221
 13:30-14:30' ג - 11ת

8:30-9:30' ה - 12ת
חובהעברית30/07/202119/10/2021

10:30-13:30' גנתי קוריןיסודות הביומכניקה334222
 14:30-16:30' א - 11ת

10:30-12:30' ה - 12ת

יבגני קריינין                

נועם קידר סדנא
חובהעברית21/07/202108/10/2021

בחירהעברית17:30-18:30' בחיים אזהרימפגשים עם התעשיה334331
בחירה פקולטית 

כללית
עבודה מסכמת

אוסקר ליכטנשטייןשיטות - 1רפואית -מעבדה בהנדסה ביו335001
 8:30-12:30' ד - 11מ

 14:30-18:30' ד - 12מ

8:30-12:30' ה - 13מ

חובהעברית04/07/202105/10/2021

אוסקר ליכטנשטייןהדמיה –  2רפואית -מעבדה בהנדסה ביו335002
 8:30-12:30' ב - 11מ

12:30-16:30' ב - 12מ
חובהעברית04/07/202105/10/2021

335003
ביומכניקה  –  3רפואית -מעבדה בהנדסה ביו

(יפתח לפי ביקוש)
אוסקר ליכטנשטיין

 8:30-12:30' ד - 11מ

14:30-18:30' ד - 12מ
חובהעברית04/07/202105/10/2021

חובהעברית8:30-16:3004/07/202105/10/2021' ד - 11מאוסקר ליכטנשטייןרקמות –  4רפואית -מעבדה בהנדסה ביו335004

12:30-14:30' בדפנה ויסמכניקת זורמים ביולוגיים335009
 12:30-14:30' א - 11ת

15:30-17:30' ב - 12ת
חובהעברית08/07/202114/10/2021שירלי יצחק דוד

15:30-17:30' גאוסקר ליכטנשטייןתכן ביומכני בסיסי335010
 14:30-16:30' ב - 11ת

10:30-12:30' א - 12ת
חובהעברית21/07/202115/10/2021ליאור דבי, יאיר הרבסט

דוח מסכם+ מצגות בשיעורים אחרונים חובהעבריתנועה קירשנר13:30-16:30' הענת גרינפלדפרויקט קליני הנדסי335016

מצגת+ משימה מסכמת + תרגילי בית בחירהעברית10:30-12:30' השלומי הרפז+ יעל רוזן חדש–  רגולציה ומחקר קליני במכשור רפואי 336001

336014
גרייה ודימות מוח – 1נושאים מתקדמים 

(באישור המרצה ולמוסמכים' לשנה ד)

ציפי + פיראס מואסי 

הורוביץ קראוס
מצגת בשיעורים אחרונים+ מצגות לאורך הסמסטר בחירהenglishגילי כמרה12:30-14:30' א

336016

יישומי למידה עמוקה  – 2נושאים מתקדמים 

 MRI- ב

(ולמוסמכים' לשנה ד)

סמאח חוואלד10:30-12:30' אמוטי פריימן

/ עברית

אנגלית לפי 

דרישה

בחירה
הכנת מצגת לאורך הסמסטר ופרוייקט מימוש 

אלגוריתם עד סיום הסמסמטר

336017
הדמיית תהודה  - 3נושאים מתקדמים 

MRIמגנטית מוחית 
תרגילי בית לאורך הסמסטר ותרגיל מרוכז בסופובחירהenglishרולא פארח14:30-15:30' ג12:30-14:30' גציפי הורוביץ קראוס

336018
- ביופיזיקה מולקולרית  - 4נושאים מתקדמים 

(באישור המרצה ולמוסמכים' לשנה ד)חדש 
עבודה סמנריונית+ תרגילי בית + בוחן דו שבועי בחירהעברית12:30-13:30' ב15:30-17:30' גיובל גרעיני

336023
רפואה-יישומי אופטיקה בביו

(ולמוסמכים' לשנה ד)
עברית8:30-9:3021/07/202115/10/2021' ג9:30-11:30' גדביר ילין

בחירה 

ליבה
הדמיה ואותות

336025
חדש  - 2חדשנות רפואית במודל ביודיזיין 

(חלק מהרצאות ינתנו באנגלית)
תום לוין18:00-20:00' ה17:00-19:00' בנתי קורין+ יונה וייסבוך 

+ עברית 

english
עבודה מסכמתבחירה

336027
חדש - עיבוד תמונות רפואיות 

(ולמוסמכים' לשנה ד)
בחירהעברית23/07/202114/10/2021יאן זיסלמן17:30-18:30' א15:30-17:30' אמוטי פריימן

במצב קורונה . מבחן בסוף סמסטר+ תרגילי בית 

.יהיה מבחן בית ולאחריו ראיון קצר בזום

עברית12/07/202119/10/2021אלון שגיא8:30-10:30' ה13:30-15:30' גיואב שכטמןשיטות באנליזה של אותות ביולוגיים336208
בחירה 

ליבה
הדמיה ואותות

336325
אולטרסאונד ברפואה 

(לפחות'   נק90לצוברים )
הדמיה ואותותבחירהעברית25/07/202120/10/2021מטיל אברשמיגדי מנדל9:30-10:30' א10:30-12:30' דחיים אזהרי



בחירהעברית26/07/202113/10/2021רחלי לב15:30-16:30' א13:30-15:30' אדרור סליקטריסודות הנדסיים בביולוגיה וביוטכנולוגיה336405
-רקמות וביו

חומרים

336504
(MRI)עקרונות דימות תהודה מגנטית 

(לפחות ולמוסמכים'  נק120לצוברים )
פרויקט ובחינה בעל פההדמיה ואותותבחירהעבריתאהוד טל15:30-16:30' ב13:30-15:30' בחיים אזהרי

עבריתחן אברהם13:30-14:30' ג11:30-13:30' גפיראס מואסיביומכניקה שיקומית336506
בחירה 

ליבה

ביומכניקה 

וזרימה

פרויקט + מצגת בשיעורים אחרונים + תרגילי בית 

סופי

עברית16/07/202108/10/2021לימור ארבל גנון14:30-15:30' ג8:30-10:30' בדרור סליקטרהנדסה של התא-ביו336517
בחירה 

ליבה

ביומכניקה 

+ וזרימה 

-רקמות וביו

חומרים

בחירהעברית17:30-18:3005/07/202111/10/2021' ג18:30-20:30' גמרק לוישתלים אורטופדיים336520

ביומכניקה 

+ וזרימה 

-רקמות וביו

חומרים

עברית29/07/202118/10/2021תומר הייטנר8:30-10:30' ב16:30-18:30' אאמיר לנדסברגרפואיות-מבוא לבקרה במערכות ביו336522
בחירה 

ליבה

הדמיה ואותות 

ביומכניקה + 

וזרימה

עברית06/07/202112/10/2021אביגיל נוימן8:30-9:30' ג12:30-14:30' בשולמית לבנברגהנדסת רקמות336529
בחירה 

ליבה

-רקמות וביו

חומרים

פרויקט גמר קורסבחירהעבריתדור מירון12:30-13:30' ג14:30-16:30' בלימור פרייפלדחדש- שיטות במדעי העצב 336536

10:30-12:30' בלימור פרייפלדביופיזיקה ונוירופיזיולוגיה336537
                         11/12ת

13:30-15:30' ה
חובהעברית13/07/202117/10/2021

בחירה14:30-15:30english' א8:30-10:30' העמית מלרמולקולות לחישת ביוהנדסיים עקרונות336538

הדמיה ואותות 

-רקמות וביו+ 

חומרים

עבודה מסכמת

9:30-10:30english' א10:30-12:30' אוזואה שניטמן'גזרימה במערכות נשימה336539
בחירה 

ליבה

ביומכניקה 

וזרימה
take home exam

בחירהעבריתין צריך לבחור'יוג17:30-18:30' א15:30-17:30' אין קוניחוב'יוגתכן מכשור רפואי ממוחשב336540

הדמיה ואותות 

ביומכניקה + 

וזרימה

עבודת גמר

336543
רפואית-יזמות בהנדסה ביו

(לפחות ולמוסמכים'  נק110לצוברים )
בחירהעבריתשילה אוחיון16:30-18:30' דאריה-אסף בן

בחירה פקולטית 

כללית
עבודת גמר

בחירהעבריתרועי סמואל16:30-17:30' ד14:30-16:30' דראמז דאניאלמעגלים גנטיים336544

הדמיה ואותות 

-רקמות וביו+ 

חומרים

פרויקט גמר קורס

רפואה גרעינית ורדיותרפיה336545
+ון קנדי 'ג

רחל בר דרומא
במתכונת קורונהם עבודת ביתהדמיה ואותותבחירה17:30-19:3030/07/202117/10/2021' ג

337001
קורס )חדש - ביופיזיקה ונוירופיזיולוגיה 

(השלמה למוסמכים
10:30-12:30' בלימור פרייפלד

                         11/12ת

13:30-15:30' ה
בחירהעברית13/07/202117/10/2021

בחירהשולמית לבנברג(למוסמכים בלבד)פרויקט מתקדם 338319

338500
רפואית-סמינר מתקדם בהנדסה ביו

(למוסמכים בלבד)
בחירהשולמית לבנברג

13:30-15:30' האמיר לנדסברגהצמוד החשמלי338515

/ עברית

אנגלית לפי 

דרישה

בחירה

בחירהעברית13:30-15:30' אדביר יליןמיקרוסקופיה338534

יואב שכטמןסמינר פקולטי למשתלמים
'  או ד12:30-13:30' ה

12:30-13:30
יעל שליו


