לוח מבחנים תשפ"ב  -התכנית לפיזיולוגיה של של המאמץ
התכנית לפיזיולוגיה של המאמץ  -סמסטר א' תשפ"ב
שנה א
יום

שם הקורס

שעות
10:00-14:00

ביוכימיה וביולוגיה של התא  -חלק א'

18:00-20:00

סמינרים

מס' קורס
0103.5113.01

נ"ז

מרכז הקורס

מועד א

מועד ב

0

ד"ר רונית רותם

16.1.22

16.2.22

0

ד"ר יפתח גפנר

ב'

09:00-12:00

ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב

0103.0012.01

3

ד"ר רונן אפק

13.1.22

13.2.22

12:00-14:00

מבוא לאפידמיולוגיה

0158.1011.01

2

ד"ר רז גרוס

9.1.22

6.2.22

פיזיולוגיה של המאמץ

0148.1007.01

2

פרופ' מיקי שיינוביץ

19.1.22

24.2.22

16:00-18:00

שיטות מחקר והערכה בפיזיולוגיה של המאמץ

0148.1012.01

2

ד"ר ישראל הילפרין,
ד"ר יפתח גפנר

1.2.22

3.3.22

18:00-20:00

תרגיל ומעבדת מחשב ביוסטטיסטיקה א'

0103.0012.02

12:00-14:00

ג' 14:00-16:00

ד' 14:00-16:00
16:00-18:00
ו' 08:00-12:00

מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות

0158.1118.01

0

ד"ר אמיליה לוברט

מבוא לאפידמיולוגיה  -תרגיל

0158.1122.01

2

ד"ר תומר זיו ברן

תורת האימון ופיזיולוגיה של המאמץ בספורט ההישגי

0148.1010.01

2

ד"ר ישראל הילפרין

קורס בטיחות

0103.0003.01

0

ד"ר דור סלומון

23.1.22

26.1.22

20.2.22

7.3.22

שנה ב
יום
ב'

נ"ז

מרכז הקורס

שם הקורס

שעות

מס' קורס

0

ד"ר יפתח גפנר

 10:15-11:45פיזיולוגיה של המאמץ בגיל המבוגר

0148.1011.01

2

פרופ' יובל חלד

 12:15-13:45פעילות גופנית לשיקום מחלות לב

0148.1116.01

2

 18:00-20:00סמינרים

ג'

פרופ' רוברט קלמפנר,
ד"ר יעל מלמוד

מועד א

מועד ב

13.1.22

13.2.22

17.1.22

17.2.22

התכנית לפיזיולוגיה של המאמץ  -סמסטר ב' תשפ"ב
שנה א
יום

שעות

שם הקורס

מס' קורס

נ"ז

מרכז הקורס

מועד א

מועד ב

ב'

10:00-14:00

ביוכימיה וביולוגיה של התא  -חלק ב'

0103.5114.01

0

ד"ר רונית רותם

20.6.22

20.7.22

08:00-10:00

שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה

0158.1013.01

2

פרופ' ח'יתאם מוחסן

16.6.22

21.7.22

10:00-14:00

ביוסטטיסטיקה ב'

0158.1110.01

3

ד"ר נירה קורן מורג

12.6.22

18.7.22

14:15-15:45

פעילות גופנית בבריאות הציבור

0148.1008.01

2

ד"ר יפתח גפנר

27.6.22

27.7.22

16:15-17:45

פעילות גופנית בילדים

0148.1009.01

2

פרופ' גל דובנוב

30.6.22

1.8.22

אתיקה רפואית

0103.6002.01

0.5

פרופ' דניאל סינקלייר

7.4.22

21.6.22

כתיבה מדעית

0103.7000.01

1.5

ד"ר ישראל הילפרין

ג'

10:00-12:00
עבודה מסכמת

היכולת האנאירובית של האדם – הבסיס המטבולי,
החשיבות ודרכי המדידה

0148.1111.01

2

דר' עומרי ענבר

4.7.22

4.8.22

14:15-15:45

הבסיס הגנטי של ביצועים אתלטים

0148.1115.01

2

ד"ר סיגל בן זקן

11.7.22

11.8.22

16:15-17:45

פיזיולוגיה בתנאי קיצון

0148.1118.01

2

פרופ' יורם אפשטיין

7.7.22

8.8.22

ד' 12:-15-13:45

שנה ב
יום

שעות

שם הקורס

מס' קורס

נ"ז

מרכז הקורס

מועד א

מועד ב

08:15-09:45

תזונת ספורט

0148.1130.01

2

ד"ר יפתח גפנר

23.6.22

28.7.22

10:15-11:45

היבטים מתקדמים באימוני התנגדות

0148.1120.01

2

ד"ר ישראל הילפרין

13.6.22

7.7.22

12:15-13:45

הבדלים מגדריים במשתנים פיזיולוגיים ,בריאותיים
ותפקודיים בביצוע פעילות גופנית

0148.0019.01

2

ד"ר רן ינוביץ

16.6.22

21.7.22

14:15-15:45

אימון גופני ושיקום במחלות ריאה כרוניות

0148.1114.01

2

דר' רונן ראובני

20.6.22

25.7.22

ד'

