
מערכת סמסטר ב'

שיטות כמותיותביולוגיה מולקולריתמתמטיקה 8:15-9:00

שיטות כמותיותביולוגיה מולקולריתמתמטיקה 9:00-9:45

שיטות כמותיותביולוגיה מולקולריתמתמטיקה 10:00-10:45

שיטות כמותיותביולוגיה מולקולריתבעלי חוליות10:45-11:30

סמינריון חוגביוכימיה בעלי חוליות12:00-12:45

ביוכימיהבעלי חוליות12:45-13:30

אלמוגיםבעלי חוליות14:00-14:45

אלמוגים14:45-15:30

עבודת גמראנדוקרינולוגיה15:45-16:30

עבודת גמראנדוקרינולוגיה 16:30-17:15

17:30-18:15

18:15-19:00

פיזיולוגיה 2 (בחירה)כימיה מעבדה 8:15-9:00

פיזיולוגיה 2 (בחירה)כימיה מעבדה 9:00-9:45

וירולוגיה מיקרוביולוגיה כימיה מעבדה 10:00-10:45

וירולוגיה מיקרוביולוגיה כימיה מעבדה 10:45-11:30

ביולוגיה התפתותיתGISמטחבים למכוסי זרעמתמטיקה 12:00-12:45

ביולוגיה התפתותיתGISמטחבים למכוסי זרעמתמטיקה 12:45-13:30

ביולוגיה התפתותיתGISמטחבים למכוסי זרעש.קבלה מתמטיק כימיה  14:00-14:45

ביולוגיה התפתותיתGISמטחבים למכוסי זרעכימיה14:45-15:30

גנטיקה של האדם דבורים כימיה15:45-16:30

גנטיקה של האדם דבורים כימיה16:30-17:15

גנטיקה של האדם ש.קבלה כימיה 17:30-18:15

גנטיקה של האדם 18:15-19:00

אימוני הוראה - חינוך החי והצומח8:15-9:00

סימביוזה אימוני הוראה - חינוך החי והצומח9:00-9:45

סימביוזה אימוני הוראה - חינוך החי והצומח10:00-10:45

סימביוזה אימוני הוראה - חינוך החי והצומח10:45-11:30

סימביוזה אימוני הוראה - חינוך החי והצומח12:00-12:45

תהליכי הזדקנות אימוני הוראה - חינוך החי והצומח12:45-13:30

תהליכי הזדקנות אקולוגיה של הנוףהחי והצומח14:00-14:45

תהליכי הזדקנות אקולוגיה של הנוףהחי והצומח14:45-15:30

תהליכי הזדקנות אקולוגיה של הנוףהחי והצומח15:45-16:30

אבולוציה והתפתחותהחי והצומח16:30-17:15

אבולוציה והתפתחותהחי והצומח17:30-18:15

החי והצומח18:15-19:00

ביו' מולקולרית של סרטןצמחים מבנה ותפקודזהותכימיה מעבדה מיומניות  - חינוך 8:15-9:00

ביו' מולקולרית של סרטןצמחים מבנה ותפקודזהותכימיה מעבדה מיומניות  - חינוך9:00-9:45

פיזיולוגיה של הצמחסיורי טבע סיורי טבע כימיה מעבדה מיומניות  - חינוך10:00-10:45

פיזיולוגיה של הצמחסיורי טבע סיורי טבע כימיה מעבדה מיומניות  - חינוך10:45-11:30

פיזיולוגיה של הצמחשילוב תלמידיםמיקרוביולוגיה פיזיקה 12:00-12:45

פיזיולוגיה של הצמחשילוב תלמידיםמיקרוביולוגיה פיזיקה 12:45-13:30

אקולוגיה של רבייהדידקטיקה מיקרוביולוגיה פיזיקה 14:00-14:45

אקולוגיה של רבייהדידקטיקה אבולוציהבחניםהכנה למעבדה 14:45-15:30

אקולוגיה של רבייהעברית בת זמננואבולוציהכימיה15:45-16:30

אקולוגיה של רבייהעברית בת זמננוכימיה 16:30-17:15

כימיה17:30-18:15

18:15-19:00

הדברה ביולוגיתפיזיולוג' של פרוקי רגליים תרגיל מולקולריתפיזיקה 8:15-9:00

הדברה ביולוגיתפיזיולוג' של פרוקי רגליים תרגיל מולקולריתפיזיקה 9:00-9:45

הדברה ביולוגיתמודלים חלבונים שמירת טבעפיזיקה 10:00-10:45

הדברה ביולוגיתמודלים חלבונים שמירת טבעתרגול פיזיקה תרגול כימיה 10:45-11:30

ביוכימיהתרגול פיזיקה תרגול כימיה 12:00-12:45

ביוכימיהתרגול כימיה תרגול פיזיקה 12:45-13:30

פיזיולוגיה 2 (בחירה)תרגול כימיה תרגול פיזיקה 14:00-14:45

פיזיולוגיה 2 (בחירה)ש. קבלה פיזיקה 14:45-15:30

תאי גזע 15:45-16:30

תאי גזע 16:30-17:15

אנגליתאנגליתאנגלית8:15-11:30ו

סדנאות שנה ג':קורסי בחירה שנה ב' סמסטר ב':

אבולוציה מתקד'\חושים והתנהגות (חצי סמסטר כ"א)

אבולוציה מתקדם\חושים והתנהגות (חצי סמסטר כ"א

אבולוציה מתקדם\חושים והתנהגות (חצי סמסטר כ"א

אבולוציה מתקדם\חושים והתנהגות (חצי סמסטר כ"א
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נק"זתאריכיםשם הקורסנק"זתאריכיםשם הקורס

6.54 ,27-28.3 ,22-24.3האבקה26-30.64סדנת כנרת

17-21.44מגוון4שבועיפיזיולוגיה 2

26-30.64מיקרוביולוגיה2שלושה מפגשים מרוכזים בחופשת פסמעבדה פיזיולוג

26-30.64כנרת
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