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תשעט' התוכנית תנתן בסמסטר א5סמסטר 

'מס

הקורס

 ביולוגיה מולקולרית ומבוא 41161
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אין שינוי עקרונות מעבר חום41412
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ביולוגיה מולקולרית ומבוא 

להנדסה גנטית
31-3.5

2113ב2פיזיקה 11026

וקורסים צמודיםקורסי קדם ז"נמתהשם הקורס

1מעבדה בביוכימיה 41343

 4המעבדה תנתן בסמסטר -  כל מי שלומד ביוכימיה פעם ראשונה

לפי המתכונת החדשה- 

תנתן -  סטודנטים אשר למדו ביוכימיה בתשעז ב ולא עשו מעבדה

ז" נ0.75תהיה בהיקף של -  בפעם האחרונה 1בביוכימיה ' מע

22-3מאזן חומר ואנרגיה41411
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יש ללמוד בסמסטר ב תשעט- מתכונת חדשה 
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יש להרשם בסמסטר א תשעט- אין שינוי להנדסה גנטית

 מעבדה בביולוגיה מולקולרית41162

 טכנולוגיה מיקרוביאלית41226

יש להרשם בסמסטר א תשעט- אין שינוי  הנדסה גנטית41174

 מעבדה בטכנולוגיה מיקרוביאלית41228

טכנולוגיות של תרביות תאים

אאוקריוטים

  מטבוליזם ואנזימולוגיה41335

  אנטומיה ופיזיולוגיה41135

יש ללמוד בסמסטר א תשעט- מתכונת חדשה   פרמקולוגיה1.50.7541383--מעבדה בפרמקולוגיה41384

 מטבוליזם ואנזימולוגיה41335

 פרמקולוגיה41383
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וקורסים צמודיםקורסי קדם ז"נמתהשם הקורסהקורס' מס

 מטבוליזם ואנזימולוגיה2241335גישת ההזנק הרזה- הנדסת יזמות 11504

יש ללמוד בסמסטר ב תשעט- מתכונת חדשה 
220.53.25כימיה ופורמולציה של תרופות41632

 או בסמסטר א תשעטיש ללמוד בסמסטר - מתכונת חדשה 
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יש ללמוד בסמסטר א תשעט- מתכונת חדשה 21-2.5פרמקולוגיה41383

412621223
 ביולוגיה מולקולרית והנדסה 41163
גנטית

21--מעבדה בהנדסה גנטית41175

פ"תש' א או א תשעטיש להרשם בסמסטר - אין שינוי 

ב תשעטיש ללמוד בסמסטר - מתכונת חדשה 

212.5הנדסה גנטית41174

41911
תהליכים ומערכות לטיפול במים 

ושפכים
32-4



 מטבוליזם ואנזימולוגיה2241335ניהול טכנולוגיה וחדשנות11505

 מטבוליזם ואנזימולוגיה2241335מבוא לייזמות וקניין רוחני11506

2 כימיה אורגנית 41060

 תרמודינמיקה וקינטיקה ב41041

 הנדסת  חומרים22400

 מבנה ותכונות של חומרים 22450
פלסטיים

אנטומיה ופיזיולוגיה 41135

 מטבוליזם ואנזימולוגיה41335

2 כימיה אורגנית 41060
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2.5---**1פרויקט מחקר 41763
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