מערכת שעות שנה א סמס א תש"פ – המערכת נתונה לשינויים
ביוכימיה -ביום שלישי שלוש שעות ,שעה רביעית מיועדת לשאלות במפגש אדית שניצר עם
התלמידים בכיתה אחרי השיעור

יום
תאריך
27.10.2019א'

08:00-10:00

10:00-12:00

אנגלית
מתקדמים
08.30-10.00

מבוא לפסיכולוגיה
10.00-12.00

28.10.2019ב'
29.10.2019ג'

אנגלית
מתקדמים
08:00-10:00

31.10.2019ה'

אנטומיה
12:00-16:00

ביוכימיה

סטטיסטיקה

שיטות מחקר

08:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

08:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

אנגלית
מתקדמים
08.30-10.00

מבוא לפסיכולוגיה
10.00-12.00

שיטות מחקר
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

4.11.2019ב'
5.11.2019ג'

14:00-16:00

ביוכימיה
10:00-14:00

30.10.2019ד'

תאריך
3.11.2019א'

אנטומיה

אין לימודים

ביולוגיה של התא
09:00-12:00

יום

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

אין לימודים
אנגלית
מתקדמים
08:00-10:00

ביוכימיה
10:00-14:00

6.11.2019ד'

ביולוגיה של התא
09:00-12:00

7.11.2019ה'

ביוכימיה
08:00-12:00

אנטומיה
12:00-16:00
סטטיסטיקה
12:00-14:00

סטטיסטיקה
14:00-16:00

16:00-18:00

מערכת שעות שנה א סמס א תש"פ – המערכת נתונה לשינויים
יום

08:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

תאריך
10.11.2019א'

אנגלית
מתקדמים
08.30-10.00

מבוא לפסיכולוגיה
10.00-12.00

11.11.2019ב'
12.11.2019ג'

אין לימודים
ביוכימיה
10:00-14:00

אנגלית
מתקדמים
08:00-10:00

13.11.2019ד'

ביולוגיה של התא
09:00-12:00

14.11.2019ה'

ביוכימיה
08:00-12:00

10.11.2019

יום
תאריך
17.11.2019א'

אנטומיה
12:00-16:00
סטטיסטיקה
12:00-14:00

תרגול
סטטיסטיקה
14:0015:00

תרגול
סטטיסטיקה
15:0016:00

הפסקת לימודים בין השעות  12:00-13:00עצרת לזכר יצחק רבין ז"ל

08:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

אנגלית
מתקדמים
08.30-10.00

מבוא לפסיכולוגיה
10.00-12.00

שיטות מחקר
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

18.11.2019ב'
19.11.2019ג'

שיטות מחקר
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

אין לימודים
אנגלית
מתקדמים
08:00-10:00

ביוכימיה
10:00-14:00

20.11.2019ד'

ביולוגיה של התא
09:00-12:00

21.11.2019ה'

ביוכימיה
08:00-12:00

אנטומיה
12:00-16:00
סטטיסטיקה
12:00-14:00

תרגול
סטטיסטיקה
14:0015:00

תרגול
סטטיסטיקה
15:0016:00

16:00-18:00

מערכת שעות שנה א סמס א תש"פ – המערכת נתונה לשינויים

יום
תאריך
24.11.2019א'

25.11.2019ב'
26.11.2019ג'

08:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

אנגלית
מתקדמים
08.30-10.00

מבוא לפסיכולוגיה
10.00-12.00

שיטות מחקר
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

אין לימודים
ביוכימיה
10:00-14:00

אנגלית
מתקדמים
08:00-10:00

27.11.2019ד'

ביולוגיה של התא
09:00-12:00

28.11.2019ה'

ביוכימיה
08:00-12:00

יום
תאריך
1.12.2019א'

אנטומיה
12:00-16:00
סטטיסטיקה
12:00-14:00

תרגול
סטטיסטיקה
14:0015:00

תרגול
סטטיסטיקה
15:0016:00

08:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

אנגלית
מתקדמים
08.30-10.00

מבוא לפסיכולוגיה
10.00-12.00

שיטות מחקר
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

2.12.2019ב'
3.12.2019ג'

16:00-20:00

אין לימודים
אנגלית
מתקדמים
08:00-10:00

ביוכימיה
10:00-14:00

4.12.2019ד'

ביולוגיה של התא
09:00-12:00

5.12.2019ה'

ביוכימיה
08:00-12:00

אנטומיה
12:00-16:00
סטטיסטיקה
12:00-14:00

תרגול
סטטיסטיקה
14:0015:00

תרגול
סטטיסטיקה
15:0016:00

16:00-20:00

מערכת שעות שנה א סמס א תש"פ – המערכת נתונה לשינויים
יום
תאריך
8.12.2019א'

08:00-10:00
אנגלית
מתקדמים
08.30-10.00

10:00-12:00
מבוא לפסיכולוגיה
10.00-12.00

9.12.2019ב'
10.12.2019ג'

ביוכימיה
10:00-14:00

אנגלית
מתקדמים
08:00-10:00

11.12.2019ד'
12.12.2019ה'

ביוכימיה
08:00-12:00

תאריך
15.12.2019א'

אנטומיה
12:00-16:00
סטטיסטיקה
12:00-14:00

תרגול
סטטיסטיקה
14:0015:00

תרגול
סטטיסטיקה
15:0016:00

08:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

אנגלית
מתקדמים
08.30-10.00

מבוא לפסיכולוגיה
10.00-12.00

שיטות מחקר
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

16.12.2019ב'
17.12.2019ג'

שיטות מחקר
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

אין לימודים

ביולוגיה של התא
09:00-12:00

יום

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-20:00

אין לימודים
אנגלית
מתקדמים
08:00-10:00

ביוכימיה
10:00-14:00

18.12.2019ד'

ביולוגיה של התא
09:00-12:00

19.12.2019ה'

ביוכימיה
08:00-12:00

אנטומיה
12:00-16:00
סטטיסטיקה
12:00-14:00

תרגול
סטטיסטיקה
14:0015:00

תרגול
סטטיסטיקה
15:0016:00

16:00-20:00

מערכת שעות שנה א סמס א תש"פ – המערכת נתונה לשינויים
יום
תאריך
22.12.2019א'

08:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

אנגלית
מתקדמים
08.30-10.00

מבוא לפסיכולוגיה
10.00-12.00

שיטות מחקר
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

23.12.2019ב'
24.12.2019ג'

אין לימודים
ביוכימיה
10:00-14:00

אנגלית
מתקדמים
08:00-10:00

25.12.2019ד'

ביולוגיה של התא
09:00-12:00

26.12.2019ה'

ביוכימיה
08:00-12:00

יום

08:00-10:00

אנטומיה
12:00-16:00
סטטיסטיקה
12:00-14:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

תאריך
29.12.2019א'
חנוכה – אין לימודים
30.12.2019ב'
31.12.2019ג'

16:00-18:00

אין לימודים
אנגלית
מתקדמים
08:00-10:00

ביוכימיה
10:00-14:00

1.1.2020ד'

ביולוגיה של התא
09:00-12:00

2.1.2020ה'

ביוכימיה
08:00-12:00

אנטומיה
12:00-16:00
סטטיסטיקה
12:00-14:00

16:00-18:00

מערכת שעות שנה א סמס א תש"פ – המערכת נתונה לשינויים

יום
תאריך
5.1.2010א'

08:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

אנגלית
מתקדמים
08.30-10.00

מבוא לפסיכולוגיה
10.00-12.00
בניין טרובוביץ

שיטות מחקר
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

6.1.2020ב'

16:00-18:00

אין לימודים

7.1.2020ג'

ביוכימיה
10:00-14:00

אנגלית
מתקדמים
08:00-10:00

8.1.2020ד'

ביולוגיה של התא
09:00-12:00

9.1.2020ה'

ביוכימיה
08:00-12:00

יום
תאריך
12.1.2020א'

סטטיסטיקה
12:00-14:00
020

תרגול
סטטיסטיקה
14:0015:00

תרגול
סטטיסטיקה
15:0016:00

08:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

אנגלית
מתקדמים
08.30-10.00

מבוא לפסיכולוגיה
10.00-12.00

שיטות מחקר
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

13.1.2020ב'
14.1.2020ג'

אנטומיה
12:00-16:00

אין לימודים
אנגלית
מתקדמים
08:00-10:00

15.1.2020ד'

ביולוגיה של התא
09:00-12:00

16.1.2020ה'

ביוכימיה
08:00-12:00

ביוכימיה
10:00-14:00
אנטומיה
12:00-16:00
סטטיסטיקה
12:00-14:00

תרגול
סטטיסטיקה
14:0015:00

תרגול
סטטיסטיקה
15:0016:00

16:00-18:00

מערכת שעות שנה א סמס א תש"פ – המערכת נתונה לשינויים

יום
תאריך
19.1.2020א'

08:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

אנגלית
מתקדמים
08.30-10.00

מבוא לפסיכולוגיה
10.00-12.00

שיטות מחקר
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

20.1.2020ב'
21.1.2020ג'

אין לימודים
ביוכימיה
10:00-14:00

אנגלית
מתקדמים
08:00-10:00

22.1.2020ד'

ביולוגיה של התא
09:00-12:00

23.1.2020ה'

ביוכימיה
08:00-12:00

אנטומיה
12:00-16:00
תרגול
סטטיסטיקה
14:0015:00

יום
תאריך
26.1.2020א'

16:00-18:00

08:00-10:00
אנגלית
מתקדמים
08.30-10.00

10:00-12:00
מבוא לפסיכולוגיה
10.00-12.00

12:00-14:00
שיטות מחקר
12:00-14:00

תרגול
סטטיסטיקה
15:0016:00

14:00-16:00
אנטומיה
14:00-16:00

16:00-18:00

מערכת שעות שנה א סמסטר ב תש"פ
יום
תאריך
8.3.2020א'

9.3.2020ב'

14:00-12:00

16:00-14:00

16:00-18:00

10:00-08:00

12:00-10:00

ביומכניקה
09:00-11:30

פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

פתולוגיה
18:30-16:00

פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00
חדר 101

היבטים
פיזיקליים

12:00-14:00

חדר 101
חופשת פורים  -אין לימודים

10.3.2020ג'
11.3.2020ד'

אנטומיה ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
08:30-12:00
חדר 101

12.3.3020ה'
יום
תאריך
15.3.2020א'

16.3.2020ב'

12:00-14:00
חדר 101

14:00-12:00

14:00-16:00

16:00-18:00

10:00-08:00

12:00-10:00

ביומכניקה
09:00-11:30

פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

פתולוגיה
18:30-16:00

פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00

היבטים
פיזיקליים

17.3.2020ג'

19.3.2020ה'

אנטומיה
ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים

פיזיקה
14:00-17:00
חדר 101

לומדים במרכזי ההוראה

חדר 101

18.3.2020ד'

אנטומיה
דיסקציה
לכל הכיתה
14.00-15.00
חדר 106

פיזיקה
15:30-18:30
חדר 106

12:00-14:00
חדר 101

אנטומיה
דיסקציה
14:0015:00

תרגול
פיזיקה
14:0015:00

חדר 111

אין לימודים
אנטומיה ופיזיולוגיה
של מערכת העצבים
08:30-12:00
חדר 101

אנטומיה ופיזיולוגיה
של מערכת העצבים
12:00-14:00
חדר 101

פיזיקה
14:00-17:00
חדר 101

לומדים במרכזי ההוראה

אנטומיה
דיסקציה
15:0016:00

תרגול
פיזיקה
15:0016:00

חדר 111

מערכת שעות שנה א סמסטר ב תש"פ

יום
תאריך
22.3.2020א'

23.3.2020ב'

24.3.2020ג'
25.3.2020ד'

10:00-08:00

12:00-10:00

ביומכניקה
09:00-11:30

פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00

פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00
חדר 101

היבטים
פיזיקליים

אנטומיה ופיזיולוגיה
של מערכת העצבים
08:30-10:00
חדר 101

26.3.2020ה'
27.3.2020ו'

יום
תאריך
29.3.2020א'

30.3.2020ב'

10:00-08:00

12:00-10:00

אין לימודים
אנטומיה ופיזיולוגיה
של מערכת העצבים
10:00-14:00
חדר 101

אנטומיה
דיסקציה
14:0015:00

תרגול
פיזיקה
14:0015:00

אנטומיה
דיסקציה
15:00-16:00

חדר 111

תרגול
פיזיקה
15:0016:00
חדר 111

פיזיקה
14:00-17:00
חדר 101

14:00-12:00

ביומכניקה
09:00-11:30

פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00

פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00

היבטים
פיזיקליים

אנטומיה ופיזיולוגיה
של מערכת העצבים
08:30-12:00
חדר 101

2.4.2020ה'
3.4.2020ו'

12:00-14:00
חדר 101

אנטומיה
14:00-16:00

פתולוגיה
18:30-16:00

לומדים במרכזי ההוראה
פיזיולוגיה נשימתית
 08:00-12:00חדר 106

חדר 101

31.3.2020ג'
1.4.2020ד'

14:00-12:00

14:00-16:00

16:00-18:00

12:00-14:00
חדר 101

אנטומיה
14:00-16:00
אנטומיה
דיסקציה
14:0015:00

אין לימודים
אנטומיה ופיזיולוגיה
של מערכת העצבים
12:00-14:00
חדר 101
לומדים במרכזי ההוראה
פיזיולוגיה נשימתית
 08:00-12:00חדר 106

תרגול
פיזיקה
14:0015:00
חדר 111

פתולוגיה
18:30-16:00
אנטומיה
דיסקציה
15:00-16:00

תרגול
פיזיקה
15:0016:00
חדר 111

מערכת שעות שנה א סמסטר ב תש"פ
יום
תאריך
5.4.2020א'

10:0008:00

14:00-12:00

12:00-10:00

פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00

ביומכניקה
09:00-11:30

6.4.2020ב'
7.4.2020ג'
8.4.2020ד'
9.4.2020ה'
10.4.2020ו'

אנטומיה
14:00-16:00

פתולוגיה
18:30-16:00

אין לימודים – חופשת פסח
אין לימודים – חופשת פסח
אין לימודים – חופשת פסח
אין לימודים – חופשת פסח

יום

08:00-10:00

10:00-12:00

תאריך
12.4.2020א'
13.4.2020ב'
14.4.2020ג'
15.4.2020ד'
16.4.2020ה'

יום
תאריך
19.4.2020א'

20.4.2020ב'

אין לימודים – חופשת פסח
אין לימודים – חופשת פסח
אין לימודים – חופשת פסח
אין לימודים – חופשת פסח
אין לימודים – חופשת פסח

14:00-12:00

14:00-16:00

10:00-08:00

12:00-10:00

ביומכניקה
09:00-11:30

פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00

אנטומיה
14:00-16:00

פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00

היבטים
פיזיקליים

חדר 101

21.4.2020ג'
22.4.2020ד'

23.4.2020ה'
24.4.2020ו'

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

אנטומיה ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
08:30-12:00
חדר 101

12:00-14:00
חדר 101

אנטומיה
דיסקציה
14:0015:00

תרגול
ביומכניקה
14:0015:00

חדר 111

אין לימודים
אנטומיה
אנטומיה
ופיזיולוגיה של
ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
מערכת העצבים
14:00-16:00
12:00-14:00
חדר 101
חדר 101
לומדים במרכזי ההוראה
פיזיולוגיה נשימתית
 08:00-12:00חדר 106

16:00-18:00
פתולוגיה
16:0018:30
אנטומיה
דיסקציה
15:0016:00

תרגול
ביומכניקה
15:0016:00

חדר 111

מערכת שעות שנה א סמסטר ב תש"פ
יום
תאריך
26.4.2020א'

27.4.2020ב'

10:00-08:00

12:00-10:00

ביומכניקה
09:00-11:30
פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00
חדר 101

28.4.2020ג'
29.4.2020ד'
30.4.2020ה'

14:00-12:00
פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00
היבטים פיזיקליים
12:00-14:00
חדר 101

אנטומיה
14:00-16:00
אנטומיה
דיסקציה
14:0015:00

תרגול
ביומכניקה
14:0015:00

חדר 111

פתולוגיה
16:0018:30
אנטומיה
דיסקציה
15:0016:00

תרגול
ביומכניקה
15:0016:00
חדר 111

אין לימודים – יום הזכרון
אין לימודים – יום העצמאות
לומדים במרכזי ההוראה

הפסקת לימודים בשעות  – 12:00-13:00טקס יום הזכרון

יום
תאריך
3.5.2020א'

4.5.2020ב'

10:00-08:00

12:00-10:00

ביומכניקה
09:00-11:30
פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00
חדר 101

14:00-12:00
פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00
אנטומיה
ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
ד"ר אלון קלרון

אנטומיה
14:00-16:00
אנטומיה
דיסקציה
14:0015:00

12:00-14:00
חדר 101

5.5.2020ג'
6.5.2020ד'

7.5.2020ה'
8.5.2020ו'

אין לימודים
אנטומיה ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
08:30-12:00
חדר 101

אנטומיה ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
12:00-14:00
חדר 101
לומדים במרכזי ההוראה
פיזיולוגיה נשימתית
 08:00-12:00חדר 106

תרגול
ביומכניקה
14:0015:00

חדר 111

פתולוגיה
16:0018:30
אנטומיה
דיסקציה
15:0016:00

תרגול
ביומכניקה
15:00-16:00
חדר 111

מערכת שעות שנה א סמסטר ב תש"פ
יום
תאריך
10.5.2020א'

11.5.2020ב'

10:00-08:00

12:00-10:00

ביומכניקה
09:00-11:30

פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00

פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00
חדר 101

12.5.2020ג'
13.5.2020ד'

14:00-12:00

תרגול
ביומכניקה
14:0015:00
חדר 111

אנטומיה
דיסקציה
14:0015:00

דימות
14:0016:00
תרגול
ביומכניקה
15:0016:00
חדר 111

פתולוגיה
16:0018:30
אנטומיה
דיסקציה
15:0016:00

אין לימודים
אנטומיה ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
08:30-12:00
חדר 101

אנטומיה
ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
12:00-14:00
חדר 101

14.5.2020ה'
15.5.2020ו'

יום
תאריך
17.5.2020א'

18.5.2020ב'

לומדים במרכזי ההוראה – יום הסטודנט
פיזיולוגיה נשימתית
 08:00-12:00חדר 106

10:00-08:00

12:00-10:00

ביומכניקה
09:00-11:30

פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00
חדר 101

19.5.2020ג'
20.5.2020ד'

פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00
תרגול
ביומכניקה
14:0015:00
חדר 111

אנטומיה
דיסקציה
14:0015:00

דימות
14:0016:00
תרגול
ביומכניקה
15:0016:00
חדר 111

אין לימודים
אנטומיה ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
08:30-12:00
חדר 101

21.5.2020ה'
22.5.21020ו'

14:00-12:00

אנטומיה ופיזיולוגיה
של מערכת העצבים
12:00-14:00
חדר 101

לומדים במרכזי ההוראה
פיזיולוגיה נשימתית
 08:00-12:00חדר 106

אנטומיה
דיסקציה
15:0016:00

מערכת שעות שנה א סמסטר ב תש"פ
יום
תאריך
24.5.2020א'

25.5.2020ב'

10:00-08:00

12:00-10:00

ביומכניקה
09:00-11:30

פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00
חדר 101

26.5.2020ג'
27.5.2020ד'

תאריך
31.5.2020א'

1.6.2020ב'

אנטומיה ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
08:30-12:00
חדר 101

10:00-08:00

12:00-10:00

4.6.2020ה'

תרגול
ביומכניקה
14:0015:00
חדר 111

14:0016:00
תרגול
ביומכניקה
15:0016:00
חדר 111

אנטומיה
דיסקציה
15:0016:00

אנטומיה
ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
14:00-12:00
חדר 101
אין לימודים חג שבועות

14:00-12:00

ביומכניקה
09:00-11:30

פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00

פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00
חדר 101

היבטים
פיזיקליים

2.6.2020ג'
3.6.2020ד'

פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00
אנטומיה
דיסקציה
14:0015:00

דימות

אין לימודים

28.5.2020ה'
29.5.2020ו'

יום

14:00-12:00

12:00-14:00
חדר 101

דימות
14:00-16:00
אנטומיה
דיסקציה
14:0015:00

אין לימודים
אנטומיה ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
08:30-12:00
חדר 101
לומדים במרכזי ההוראה

תרגול
ביומכניקה
14:0015:00

חדר 111

אנטומיה
דיסקציה
15:0016:00

תרגול
ביומכניקה
15:0016:00

חדר 111

מערכת שעות שנה א סמסטר ב תש"פ
יום
10:00-08:00
תאריך
7.6.2020א'

8.6.2020ב'

12:00-10:00

14:00-12:00

ביומכניקה
09:00-11:30

פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00

פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00
חדר 101

היבטים
פיזיקליים

9.6.2020ג'

12:00-14:00
חדר 101

דימות
14:00-16:00
אנטומיה
דיסקציה
14:0015:00

תרגול
ביומכניקה
14:0015:00

אנטומיה
דיסקציה
15:0016:00

חדר 111

תרגול
ביומכניקה
15:0016:00

חדר 111

אין לימודים

10.6.2020ד'

אנטומיה ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
08:30-12:00
חדר 101

11.6.2020ה'

יום
תאריך
14.6.2020א'

15.6.2020ב'

לומדים במרכזי ההוראה

10:00-08:00

12:00-10:00

ביומכניקה
09:00-11:30

פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00

פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00
חדר 101

היבטים
פיזיקליים

16.6.2020ג'
17.6.2020ד'

18.6.2020ה'

14:00-12:00

12:00-14:00
חדר 101

דימות
14:00-16:00
אנטומיה
דיסקציה
14:0015:00

אין לימודים
אנטומיה ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
08:30-12:00
חדר 101
לומדים במרכזי ההוראה

תרגול
פיזיקה
14:0015:00

חדר 111

אנטומיה
דיסקציה
15:0016:00

תרגול
פיזיקה
15:0016:00

חדר 111

מערכת שעות שנה א סמסטר ב תש"פ

יום
תאריך
21.6.2020א'

22.6.2020ב'

10:00-08:00

12:00-10:00

ביומכניקה
09:00-11:30

פיזיולוגיה קרדיו
וסקולרית
12:00-14:00

פיזיולוגיה כללית וכלייתית
08:00-12:00
חדר 101

היבטים
פיזיקליים

23.6.2020ג'
24.6.2020ד'

25.6.2020ה'

14:00-12:00

12:00-14:00
חדר 101

דימות
14:00-16:00
אנטומיה
דיסקציה
14:0015:00

אין לימודים
אנטומיה ופיזיולוגיה של
מערכת העצבים
08:30-12:00
חדר 101
לומדים במרכזי ההוראה

תרגול
ביומכניקה
14:0015:00

חדר 111

אנטומיה
דיסקציה
15:0016:00

תרגול
ביומכניקה
15:0016:00

חדר 111

