
5תשפב יהיו בסמסטר ' בסמסטר אפ ו"תוכנית מומלצת לתכנון קורסי החובה במסלולי ההתמחות לסטודנטים שהחלו לימודיהם בחורף תש
(4010)התמחות ביוטכנולוגיה מולקולרית תרופתית  

שם הקורס

יינתן 

'בסמ

קוד 

שם הקורסקדמיםז"נק'מע'תר'הקורס

יינתן 

'בסמ

קוד 

שם הקורסקדמיםז"נק'מע'תר'הקורס

יינתן 

בסמסט

ר

קוד 

קדמיםז"נק'מע'תר'הקורס

41383212.50'אפרמקולוגיה

- מטבוליזם ואנזימולוגיה -  קדם 

אנטומיה -  צמוד       41335

41135- ופיזיולוגיה 

מיקרוביולוגיה של מזון 

וסביבה
עקרונות טכנולוגיים בייצור 41231- מיקרוביולוגיה - קדם 41672223.00'א

מזון

41305- ביוכימיה - קדם 416672113.00'א

41383- פרמקולוגיה -  צמוד413841.50.75'אמעבדה בפרמקולוגיה

ניתן ללמוד גם - גנטית . הנד

7בסמסטר 
'א

41174212.50

ביולוגיה מולקולרי - קדמים

מעבדה  , 41161 / 41163/

41162בביולוגיה מולקולרית 

 מקורסי בחירה165ז  ל "מומלץ  להשלים את כלל הנ, בסמסטר זה 

3.003.00

514.75' ז קורסי חובה בסמ"נ5.7514.75

17.7517.75ז לסמסטר"כ נ"סה14.75
20.50ז לסמסטר"כ נ"סה

שם הקורס

יינתן 

'בסמ

קוד 

שם הקורסקדמיםז"נק'מע'תר'הקורס

יינתן 

'בסמ

קוד 

שם הקורסקדמיםז"נק'מע'תר'הקורס

יינתן 

בסמסט

ר

קוד 

קדמיםז"נק'מע'תר'הקורס

כימיה ופורמולציה של תרופות
41632220.53.25'ב

 מטבוליזם 41335- קדם 

 - 41383, ואנזימולוגיה 

כימיה של מיםפרמקולוגיה
41900212.5'ב

- תרמודינמיקה וקינטיקה ב -  קדם

41041
כימיה וטכנולוגיה של 

מוצרי מזון
41668211.53.25'ב

עקרונות טכנולוגיים בייצור - קדם 

41666/41667- מזון 

מעבדה בהנדסה סביבתיתז מקורסי בחירה"מומלץ  להשלים נ, בסמסטר זה 
41900- כימיה של מים - צמוד 4124221'ב

שיטות לאנליזה כימית של 

מזון
41669212.5'ב

- מטבוליזם ואנזימולוגיה -  קדם

41335

613.513.5' ז קורסי חובה בסמ"נ3.25

17.0019.25ז לסמסטר"כ נ"סה16.75ז לסמסטר"כ נ"סה

שם הקורס

יינתן 

'בסמ

קוד 

שם הקורסקדמיםז"נק'מע'תר'הקורס

יינתן 

'בסמ

קוד 

שם הקורסקדמיםז"נק'מע'תר'הקורס

יינתן 

בסמסט

ר

קוד 

קדמיםז"נק'מע'תר'הקורס

טכנולוגיות של תרביות תאים 

412621223.00'אאאוקריוטים

ביולוגיה מולקולרית -  קדם

תהליכים ומערכות לטיפול  41161/41163

-במים ושפכים 
41911324.00'א

-  צמוד  , 41231- מיקרוביולוגיה-  קדם

 , 41505הנדסה ביוטכנולוגית 

41672- מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה 

מיקרוביולוגיה של מזון 

וסביבה
41225- מיקרוביולוגיה - קדם 41672223.00'א

יכולים - מעבדה בהנדסה גנטית 

4117521.00'א7לקחת את הקורס רק בסמסטר

   41174- הנדסה גנטית -  צמוד 

מעבדות  - 41232 :קדם

במיקרוביולוגיה

מעבדה במיקרוביולוגיה 

של מזון וסביבה
4167721.00'א

-מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה -  צמוד

מעבדה  -קדם     -41672 

41232- במיקרוביולוגיה 

מעבדה במיקרוביולוגיה 

של מזון וסביבה
4167721.00'א

מיקרוביולוגיה של מזון -  צמוד

41672- וסביבה 

74.00' ז קורסי חובת בחירה בסמ"נ
16.5012.516.50כ "סה

17.5020.50 מקורסי בחירה165ז  ל "מומלץ  להשלים את כלל הנ, בסמסטר זה 

קורסי בחירה 

41081212.50'אכימיה של פולימרים

תרמודינמיקה וקינטיקה ב  -קדם 

- כימיה אורגנית  , 41041- 

שם הקורס41060

' מס

קורסי קדם וקורסים צמודיםז"נמתההקורס

4162622.00'בהנדסת חלבונים

ביולוגיה מולקולרית - קדמים

מטבוליזם  , 41161/41163

כימיה , 41335- ואנזימולוגיה 

41060- 2אורגנית 

גישת - הנדסת יזמות 

ביוכימיה 241305--2515042*ההזנק הרזה 

4160222.00'בביוטכנולוגיה בצמחים

-  צוהר להנדסת ביוטכנולוגיה 

   41231-   מיקרוביולוגיה 41201

41163- ביולוגיה מולקולרית 

מטבוליזם ואנזימולוגיה 241335--2515062*מבוא לקניין רוחני 

ביואינפורמטיקה
לא נלמד 

41195212.50בתשפב

- ביולוגיה מולקולרית- קדם 

- 41724- צמוד 41163 / 41161

1--2515071*מבוא ליזמות תכנות הנדסי

הבסיס הביוכימי והמולקולרי של 

רק - קורס מתואר שני  - מחלות 

בהמלצת יועצת
לא נלמד 

4340722בתשפב

- מטבוליזם ואנזימולוגיה - קדם 

, 41180/1- אימונולוגיה , 41335

- ביולוגיה מולקולרית

מבוא לכלכלה 251605--2515082*תכנון עסקי למיזמי הזנק 41161/41163

שיטות פיזיקליות לקביעת מבנה 

פתיחתו -קורס מתואר שני - מולקולות

מותנית בתואר שני

לא נלמד 

43130212.50בתשפב

41060- כימיה אורגנית - קדם 

מטבוליזם ואנזימולוגיה 241335--2515092חשיבה המצאתית

בחירה - מבוא לכלכלה למהנדסים

5160522.00קיץח ואילך"שהחלו לימודיהם בתשע' לסטו

מבוא לניהול חדשנות ויזמות 

ביוכימיה 241305--2515122*פנים ארגונית 

מטבוליזם ואנזימולוגיה 241335--2515132*חשיבה יצירתית שיטתיתז כקורס בחירה מחלקתי" נ2ניתן לקחת קורס ביזמות בהיקף של עד - יזמות 

קורסי יזמות 

7/8' ז קורסי חובה בסמ"נ7/8' ז קורסי חובה בסמ"נ

ז לסמסטר"כ נ"סהז לסמסטר"כ נ"סה

ז לסמסטר"כ נ"סה

(7' תהיו בסמ)ג  "תשפ'  קורסים בסמסטר א(7' תהיו בסמ)ג  "תשפ'  קורסים בסמסטר א(7' תהיו בסמ)ג  "תשפ'  קורסים בסמסטר א

(עדיפות ממזון )ז קורסי בחירה מהתמחויות אחרות "מומלץ  להשלים את נ, בסמסטר זה
עדיפות  )ז קורסי בחירה מהתמחויות אחרות "מומלץ  להשלים את נ, בסמסטר זה

(מסביבה

6' ז קורסי חובה בסמ"נ6' ז קורסי חובת בחירה בסמ"נ

ז קורסי חובת בחירה"נז קורסי חובת בחירה"נ

5' ז קורסי חובה בסמ"נז קורסי חובת בחירה"נ

ז לסמסטר"כ נ"סה5' ז קורסי חובה  בסמ"נ

(6' תהיו בסמ)תשפב  '  קורסים בסמסטר ב(6' תהיו בסמ)תשפב  '  קורסים בסמסטר ב(6' תהיו בסמ)תשפב  '  קורסים בסמסטר ב

(עדיפות ממזון )ז קורסי בחירה מהתמחויות אחרות "מומלץ  להשלים את נ, בסמסטר זה
עדיפות  )ז קורסי בחירה מהתמחויות אחרות "מומלץ  להשלים את נ, בסמסטר זה

(מסביבה

(עדיפות מזון )ז קורסי בחירה מהתמחויות אחרות "מומלץ להשלים את נ,בסמסטר זה 

(4003)- התמחות מזון(4004)- התמחות סביבה 

(5' תהיו בסמ)תשפב  '  קורסים בסמסטר א(5' תהיו בסמ)תשפב  '  קורסים בסמסטר א(5' תהיו בסמ)תשפב  '  קורסים בסמסטר א



מטבוליזם ואנזימולוגיה 241335--2515142*מבוא לפיתוח אב טיפוס




