
אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:מקבץ טבע ומדע לגיל הרך שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

0אורנאי אלוןהתנהגות בעלי חיים - סמינריון13247-01 6.002.00

12קשלס נירלגעת ולחוש טיפול בבעלי חיים13255-00 2.001.00

12אורנאי אלוןלגעת ולחוש טיפול בבעלי חיים13255-00 2.001.00

(שונית האלמוגים במפרץ אילת - קורס13647-01
מחקר שדה (מקוון ומרוכז) (בחירה

16אורנאי אלון 4.002.00

1אורנאי אלון'חשיבה סביבתית א13659-01 2.001.00

20אורנאי אלוןגינה אקולוגית100401-00 4.002.00

הטוב הרע והלא נודע – על חידושים9875664-01
רפואיים וטכנולוגיים והשפעתם על

חיינו - סמינריון

0מילגרם אילנה 6.002.00

(שונית האלמוגים במפרץ אילת - קורס00:0000:0013647-01
מחקר שדה (מקוון ומרוכז) (בחירה

16ד"ר שפיר שי 4.002.00

(שונית האלמוגים במפרץ אילת - קורס00:0000:0013647-01
מחקר שדה (מקוון ומרוכז) (בחירה

16גור עובד 4.002.00

0ד"ר חוף-נהור עיריתמבוא לתזונה10:0011:30100474-00ב 2.001.00

1ד"ר גרוס מיכל'חשיבה סביבתית א12:0013:3013659-01ב 2.001.00

0ד"ר שפיר שיהתנהגות בעלי חיים - סמינריון14:0015:3013247-01ב 6.002.00

הטוב הרע והלא נודע – על חידושים14:0015:309875664-01ב
רפואיים וטכנולוגיים והשפעתם על

חיינו - סמינריון

0ד"ר חוף-נהור עירית 6.002.00בית 55 כיתה 302

12גור עובדלגעת ולחוש טיפול בבעלי חיים15:4517:1513255-00ב 2.001.00בית 55 כיתה 204

14ד"ר חוף-נהור עיריתקידום בריאות08:1509:45100473-00ה 2.001.00בית 55 כיתה 302

20גור עובדגינה אקולוגית10:0011:30100401-00ה 4.002.00בית 55 כיתה 202

0ד"ר צחר אלה'טבע ועונות השנה ב14:0015:3015189-03ה 2.001.00

(בריאות והתפתחות מוחית בילד14:0015:30100402-00ה
(סמינריון

16ד"ר מועלם ראיד 6.002.00בית 51 אלה

0גור עובד'טבע ועונות השנה ב15:4517:1515189-02ה 2.001.00בית 55 כיתה 202

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

0אורנאי אלוןהתנהגות בעלי חיים - סמינריון13247-01 6.002.00 המשך

1אורנאי אלוןהסיור הלימודי בסביבה הקרובה13343-02 2.001.00

(שונית האלמוגים במפרץ אילת - קורס13647-01
מחקר שדה (מקוון ומרוכז) (בחירה

16אורנאי אלון 4.002.00 המשך

1אורנאי אלון'חשיבה סביבתית ב13667-01 2.001.00

2מילגרם אילנהמדע בחיי יום יום15193-02 2.001.00

20אורנאי אלוןגינה אקולוגית100401-00 4.002.00 המשך

0ד"ר קלוסקה רונית(עולם החומרים בגן (מקוון9875891-00 2.001.00
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אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:מקבץ טבע ומדע לגיל הרך שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

הטוב הרע והלא נודע – על חידושים9875664-01
רפואיים וטכנולוגיים והשפעתם על

חיינו - סמינריון

0מילגרם אילנה 6.002.00 המשך

(שונית האלמוגים במפרץ אילת - קורס00:0000:0013647-01
מחקר שדה (מקוון ומרוכז) (בחירה

16ד"ר שפיר שי 4.002.00 המשך

(שונית האלמוגים במפרץ אילת - קורס00:0000:0013647-01
מחקר שדה (מקוון ומרוכז) (בחירה

16גור עובד 4.002.00 המשך

1ד"ר גרוס מיכל'חשיבה סביבתית ב12:0013:3013667-01ב 2.001.00בית 55 כיתה 304

0ד"ר שפיר שיהתנהגות בעלי חיים - סמינריון14:0015:3013247-01ב 6.002.00 המשך

הטוב הרע והלא נודע – על חידושים14:0015:309875664-01ב
רפואיים וטכנולוגיים והשפעתם על

חיינו - סמינריון

0ד"ר חוף-נהור עירית 6.002.00בית 55 כיתה 302 המשך

2ד"ר קלוסקה רוניתמדע בחיי יום יום12:0013:3015193-02ג 2.001.00בית 55 כיתה 308

1ד"ר צחר אלההסיור הלימודי בסביבה הקרובה10:0011:3013343-02ה 2.001.00

20גור עובדגינה אקולוגית10:0011:30100401-00ה 4.002.00בית 55 כיתה 202 המשך

0ד"ר מועלם ראידעולם מעשה ידי אדם12:0013:3013547-01ה 2.001.00

(בריאות והתפתחות מוחית בילד14:0015:30100402-00ה
(סמינריון

16ד"ר מועלם ראיד 6.002.00בית 51 אלה המשך
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יב' תמוז תשע"ז
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