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 יש לבדוק בסמוך לתחילת שנה הלימודים 
 "במידע אישי לתלמיד"את מערכת השעות 

 
 קמפוס האוניברסיטה   - התכנית הכללית

 תשע"ט
 סמסטר א' –שנה א' 

 
 

 יום א'
 קבוצה א'

 הערות בניין חדר שעה שם המרצה  
 כימיה 0162.1119.01

 
  נפתלי 001 8-11 ד"ר אדית שניצר

 כולוגיהמבוא לפסי 0162.1141.01
 

ד"ר עירית 
 בלובשטיין

  נפתלי 001 11-14

    14-16  אנגלית 

 
 קבוצה ב

 הערות בניין חדר שעה שם המרצה  
 מבוא לסוציולוגיה 0162.1142.02

וסוציולוגיה של 
 הבריאות

 
 

  דן דוד 003 8-11 ד"ר ריבה זיו

  דן דוד 003 11-14 גב' הדס שמש כימיה 0162.1119.02
     14-16  אנגלית 

 
 

 יום ב'
 קבוצה א

 הערות בניין חדר שעה שם המרצה  
  ריימונד 106 8-11 ד"ר אבירם מלין מיקרוביולוגיה 0162.1109.01
 אנטומיה 0162.1200.01

 
ד"ר אריאלה 

 זוסמן
  ריימונד 106 11-14

 
0162.1142.01 

מבוא לסוציולוגיה 
וסוציולוגיה של 

 הבריאות

  מונדריי 106 14-17 ד"ר ריבה זיו

 
 

 קבוצה ב'
 הערות בניין חדר שעה שם המרצה  

 אנטומיה 0162.1200.02
 
 

ד"ר אריאלה 
 זוסמן

  טרובוביץ 102 8-11

 מבוא לפסיכולוגיה 0162.1141.02
 
 

ד"ר עירית 
 בלובשטיין

  טרובוביץ 101 11-14

 מיקרוביולוגיה 0162.1109.02
 

  דן דוד 003 14-17 ד"ר נטע אלטמן
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 קמפוס האוניברסיטה   -לית התכנית הכל
 טתשע"

 סמסטר א' –שנה א' 
 

 יום ד'
 קבוצה א'

 הערות בניין חדר שעה שם המרצה  
התנהגות  0162.1131.01

מקצועית 
 ותיאוריות

 

ד"ר סיגלית 
 ורשבסקי

 

  ריימונד 106 8-10

ד"ר אריאלה  אנטומיה 0162.1200.01
 זוסמן

  ריימונד 106 10-12

 חקרשיטות מ 0162.1137.01
 

אנאבל ד"ר 
 ליפסקי

  ריימונד 106 12-15

    16-18  אנגלית 
 

 קבוצה ב'
 הערות בניין חדר שעה שם המרצה  

ד"ר אריאלה  אנטומיה 0162.1200.02
 זוסמן

  טרובוביץ 102 8-10

0162.1137.02 
 

 שיטות מחקר
 
 

  טרובוביץ 105 10-13 ד"ר ענת אורן

התנהגות  0162.1131.02
מקצועית 

 ריותותיאו
 

מרים ד"ר 
 תהילה

13-15    

    16-18  אנגלית 
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 קמפוס האוניברסיטה   -התכנית הכללית 
 טתשע"

 ב' סמסטר –שנה א' 
 

 יום א'
 קבוצה א'

 הערות בניין חדר שעה שם המרצה  
ד"ר  אנטומיה 0162.1201.01

אריאלה 
 זוסמן

  ריימונד 106 8-11

  
0162.1143.01 

פסיכולוגיה 
 התפתחותית

ר עדית ד"
 גוטמן

  ריימונד 106 11-13

הילה ד"ר  פרמקולוגיה 0162.1110.01
  קונסטנטנה

 

  ריימונד 106 13-15

פרמקולוגיה    0162.1110.01
 תרגול

  ריימונד 106 15-17 

 
 קבוצה ב'

 הערות בניין חדר שעה שם המרצה  
ד"ר אנאבל  סטטיסטיקה 0162.1139.02

 ליפסקי
  דן דוד 003 8-11

ד"ר  אנטומיה 0162.1201.02
אריאלה 

 זוסמן

  דן דוד 003 11-14

 ד"ר רן ניסן פרמקולוגיה 0162.1110.02
 

  דן דוד 003 14-16

 פרמקולוגיה 0162.1110.02
 תרגול

  דן דוד 003 16-18 
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 יום ב'
 'אקבוצה 

 הערות בניין חדר שעה שם המרצה  
 הסטטיסטיק 0162.1139.03

 תרגול
נחמיאס 
 משכית

  ריימונד 205 8-10

 הסטטיסטיק  040162.1139.
 תרגול

  סאקלר 022 8-10 קורנבליט עינת

 הסטטיסטיק  050162.1139.
 תרגול

  סאקלר 029 8-10 אשרשטרן 

 הסטטיסטיק  0162.1139.06
 תרגול

  נפתלי 005 8-10 ברגמן אופיר

ד"ר אריאלה  אנטומיה 0162.1201.01
 זוסמן

  נדריימו 106 10-12

פתולוגיה  0162.1116.01
 כללית

ד"ר ליאורה 
 ליפשיץ

  ריימונד 106 12-14

הילה ד"ר  פרמקולוגיה 0162.1110.01
  קונסטנטה

 

טרובובי 101 14-16
 ץ

 

    16-18  אנגלית 
  

 קבוצה ב'
 הערות בניין חדר שעה שם המרצה  

 ד"ר רן ניסן  פרמקולוגיה 0162.1110.02
 

  טרובוביץ  101 8-10

 הסטטיסטיק 0162.1139.07
 תרגול

נחמיאס 
 משכית

  ריימונד 205 10-12

 הסטטיסטיק 080162.1139.
 תרגול

  סאקלר 022 10-12 קורנבליט עינת

 הסטטיסטיק 090162.1139.
 תרגול

  סאקלר 029 10-12 אשרשטרן 

 הסטטיסטיק 0162.1139.10
 תרגול

  נפתלי 005 10-12 ברגמן אופיר

ד"ר אריאלה  טומיהאנ 0162.1201.02
 זוסמן

  טרובוביץ 101 12-14

פתולוגיה  0162.1116.02
 כללית

ד"ר ליאורה 
 ליפשיץ

  ריימונד 106 14-16

 אנגלית 2171.5344.05
 מתקדמים ב'

  ריימונד 103 14-16 

 אנגלית 2171.5344.06
 מתקדמים ב'

  ריימונד 102 14-16 

 אנגלית 2171.5344.07
 מתקדמים ב'

  ריימונד 110 14-16 

 אנגלית 2171.5344.08
 מתקדמים ב'

  ריימונד 111 14-16 

  

 יום ד'
 'אקבוצה 

 הערות בניין חדר שעה שם המרצה  
0162.1139.01  

 
 סטטיסטיקה

 
יעל ד"ר 

 אייזנבך
 

  ריימונד 106 8-11

ד"ר אדית  ביוכימיה 0162.1120.01
 שניצר

  ריימונד 106 11-14

    14-16  אנגלית 
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 ה ב'קבוצ
 הערות בניין חדר שעה שם המרצה  

ד"ר אדית  ביוכימיה 0162.1120.02
 שניצר

8-11 
 

 -פרט ל טרובוביץ  101
13.3- 

יתקיים 
בטרובוביץ 

204 
0162.1143.02 

 
פסיכולוגיה 
 התפתחותית

ד"ר עדית 
 גוטמן

 -פרט ל טרובוביץ  101 11-13
13.3- 

יתקיים 
בטרובוביץ 

204 
 אנגלית 2171.5344.05

 קדמים ב'מת
  ריימונד 106 14-16 

 אנגלית 2171.5344.06
 מתקדמים ב'

 -פרט ל ריימונד 101 14-16 
20.3- 

 -יתקיים ב
102 

 אנגלית 2171.5344.07
 מתקדמים ב'

  ריימונד 104 14-16 

 אנגלית 2171.5344.08
 מתקדמים ב'

  ריימונד 111 14-16 

 


