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ב"תשפ ל"השנ לרישום יותהנח   -ושלישי שני תואר 

לרפואה הפקולטה  

 תכנית הלימודים לתואר שני במדעי הרפואה

 

 ברכות על קבלתך ללימודים, אנו מאחלים לך הצלחה רבה שנת הלימודים הבאה

בר וכן באתר האינטרנט של הפקולטה לרפואה-פירוט החובות מופיע ברישום באינ  

 

 81401-עם תזהמסלול מדעי הרפואה 

 

 סטודנטים לתואר שני - נדרשים לקחת קורסים בסך של  12 נק"ז לתואר )במהלך השנתיים(.

נק"ז  4ביהדות בעלי קורסים  2בנוסף עליהם ללמוד    

לתואר(.נק"ז  12ות לא מחושבים בממוצע המשוקלל של  )הקורסים ביהד  

יגה.בהתאם לחר לום שכ"לתגרור תש )כולל יהדות(נק"ז  16כל חריגה בקורסים מעבר ל   

 קורסי חובה לתואר שני 

",  קורס בביולוגיה מולקולרית ותאית"אופקים חדשים  – 900-81. קורס מס' 1  

ז.נק" 1-סמסטריאלי        

שיטות מחקר ועקרונות השימוש במכשור וטכנולוגיה  ,901-81. קורס מס' 2   

.נק"ז 2  -מדעית", קורס שנתי       

.נק"ז 1 – דעיתכתיבה מ ,01-339-81.  קורס מס' 3  

.נק"ז 1 –סוגיות של אתיקה במחקר מדעי  ,01-927-81.  קורס מס' 4  

ירה מהסמינריונים המופיעים בקובץ מערכת השעות, כל סמינריון מקנה . שני סמינריונים חובה, ניתן לבח5

נק"ז. 0.5  

ירה.נק"ז מהרשימה המופיעה באשכול קורסי בח 6קורסי בחירה בהיקף של . 6  

-ועבר באמצעות לומדה חיצוניתיל משנת תשפ"ב הקורס הח-נטים העובדים עם בעלי חייםקורס לסטוד. 7

 מידע נוסף יישלח בהמשך.

 

התאם להמלצתו.עם המנחה ובתיאום יעשה בת הבחירההסמינריונים וקורסי ירת חב  

למייל  המצורף עליכם להירשם רק לקורסים שמופיעים בקובץ האקסל של מערכת השעות להזכירכם:

לתם.שקיב  

 

ה"אינבר" ע"י הסטודנט במערכת  הרישום לקורסים יתבצע  
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למדעי הבריאות בלבד-מת תזההשל-ל תואר שנימסלו  

 

יש לפנות לטובה בנושא זה-הרישום לקורסים יעשה ע"י המחלקה  

 tova.hasidim@biu.ac.il או בטלפון 072-2644934 

mailto:tova.hasidim@biu.ac.il
mailto:tova.hasidim@biu.ac.il
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 מידע לסטודנט חדש לתואר שני

 

,שני במדעי הרפואהי תואר ה לימודאילן מציע-ברסיטת ברהפקולטה לרפואה של אוני   

מגמות לימוד: קיימות ארבעבמסלול זה   

  גנטיקה וביולוגיה מולקולרית .1

  מונולוגיה ומחלות מדבקותיא .2

  פיתוח ויישום תרופות .3

  תפתחותיתתאית וה ביולוגיה .4

יתו של המנחה בלבדגמה תעשה בהנחית המבחיר  

יים, זיהוי מי, שיטות לזיהוי פגמים גנטולרית מתמקדת סביב מחקר גנוהמגמה לגנטיקה וביולוגיה מולק

 גורמים גנטיים למחלות, ואנליזה של רצפים גנומיים. 

דבקה שלהם, ביולוגיים, מנגנוני הה המגמה לאימונולוגיה ומחלות מדבקות כוללת מחקר על גורמי זיהום

יביים ופסיביים. ת החיסון, ופיתוח חיסונים אקטורמי הפעלה של מערכזיהוי ג  

קליניים בחיות. -ת כוללת עיצוב במחשב, פיתוח במבחנה, ניסויים פרהתוח תרופוהמגמה לפי  

רציה, דיפרנציאציה, המגמה לביולוגיה תאית והתפתחותית עוסקת במחקר של תהליכים תאיים כגון פרוליפ

גזע  ן, המגמה כוללת מחקר על תאידגנרציה. כמו כיכים ביולוגיים כמו סרטן, ונויורוופטוזיס, להבנת תהלואפ

   והשימוש בהם לרגנרציה.

ובתאום עם המנחה. המבהתאם לאופי המג קורסים יקחרשם למגמה מסוימת הנתלמיד   

 אין קורסי חובה לכל מגמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קורסי יסוד ביהדות

 

 נק"ז( 2נק"ז סה"כ )כל קורס  4שני קורסי יהדות בהיקף של שני חייב בט לתואר כל סטודנ 

 נק"ז. 2ביהדות בהיקף של  בלבד ייבים בקורס יסוד אחדאילן ח-אוניברסיטת ברתואר ראשון מ יבוגר 
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 רסים ם יכולים להיות פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בקויהודי-תלמידים לא

קורסי  קורסי יסוד )במקוםקורסים אלה מופיעים ברישום תחת אשכול "-אותו היקףויימים בלליים מסכ

 "נטים לא יהודים(יהדות לסטוד

 ניתן לשלב בין יהדות לכלליים  לסטודנטים אלה בלבד

מחושבים בממוצע הכללי לתואר בשונה מקורסי יהדות שלא מחושבים הציונים לקורסים כלליים 

 בממוצע

  הודעה תצא בהמשך.השנהך קיים במהלפטור מאנגלית ייתמבחן , 

 

 

ררקוב טובה חסידים-מתאמת הסטודנטים לתואר שני  

 tova.hasidim@biu.ac.ilמייל: 

072-2644934 

 

חני רוביןמ"מ  /הדס חסידים-מרכזת תארים מתקדמים  

 Med.tm@biu.ac.ilמייל: 

072-2644947 
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הלרפוא הפקולטה  

 תכנית הלימודים לתואר שלישי במדעי הרפואה ובמדעי הבריאות

 

האהבברכות על קבלתך ללימודים, אנו מאחלים לך הצלחה רבה שנת הלימודים   

בר וכן באתר האינטרנט של הפקולטה לרפואה-פירוט החובות מופיע ברישום באינ  

 

 -סטודנטים לתואר שלישי במסלול מדעי הרפואה 81601 

שנים( בנוסף 4 -במהלך הלתואר )נק"ז  8של  סים בסךים לקחת קורנדרש –  

לתואר(. נק"ז 8ות  )הקורסים ביהדות לא מחושבים בממוצע המשוקלל של  קורס ביהד 2עליהם ללמוד   

חובה לתואר שלישי קורסי   

",  קורס ותאיתבביולוגיה מולקולרית "אופקים חדשים  – 900-81. קורס מס' 1  

.נק"ז 1-סמסטריאלי        

שימוש במכשור וטכנולוגיה מחקר ועקרונות ה "שיטות -901-81. קורס מס' 2   

ז. נק" 2  -מדעית", קורס שנתי       

, כל סמינריון מקנה סמינריוניםאשכול מינריונים המופיעים ב. ארבעה סמינריונים חובה, ניתן לבחירה מהס3

ז.ק"נ 0.5  

-ומדה חיצוניתועבר באמצעות ליפ"ב הקורס ל משנת תשהח-נטים העובדים עם בעלי חייםקורס לסטוד. 4

ע נוסף יישלח בהמשך.מיד  

 

 

וישלים את שאר  ור מהקורסים הנ"לפקולטה, יהיה פטי בבמהלך התואר השנ קורסי החובהמי שלמד את 

.הנקודות מקורסי הבחירה  

 

התאם להמלצתו.עם המנחה ובתיאום יעשה בת הבחירההסמינריונים וקורסי ירת חב  

למייל  ל של מערכת השעות המצורףפיעים בקובץ האקסיכם להירשם רק לקורסים שמועל להזכירכם:

 שקיבלתם.

 

סטודנטים לתואר שלישי במסלול מדעי הבריאות- נדרשים לקחת קורסים בסך של 8 נק"ז לתואר )במהלך 

 עם המנחהתיאום יעשה בת הבחירההסמינריונים וקורסי ירת חבדרישה לקורסי חובה, ן אישנים(  4 -ה

התאם להמלצתו.וב  

 

 נק"ז 8ות  )הקורסים ביהדות לא מחושבים בממוצע המשוקלל של  קורס ביהד 2עליהם ללמוד בנוסף, 

 לתואר(.
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 סטודנטים במסלול המשולב 81711

ז )לא כולל קורסי יהדות(נק" 5ף של נדרשים לקחת קורסים בהיק  

 מתוכן שני סמינריונים, השאר קורסי בחירה.

 

 

 

 קורסי יסוד ביהדות

 

  נק"ז( 2נק"ז סה"כ )כל קורס  4חייב בשני קורסי יהדות בהיקף של כל סטודנט לתואר שני 

 נק"ז. 2ביהדות בהיקף של  בלבד ייבים בקורס יסוד אחדאילן ח-אוניברסיטת ברתואר ראשון מ יבוגר 

 סים רות פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בקום יכולים להייהודי-תלמידים לא

קורסי  קורסי יסוד )במקוםקורסים אלה מופיעים ברישום תחת אשכול "-היקף לליים מסויימים באותוכ

 "נטים לא יהודים(יהדות לסטוד

 ניתן לשלב בין יהדות לכלליים  לסטודנטים אלה בלבד

מחושבים מוצע הכללי לתואר בשונה מקורסי יהדות שלא בממחושבים הציונים לקורסים כלליים 

 בממוצע

  הודעה תצא בהמשך.במהלך השנה פטור מאנגלית ייתקייםמבחן , 

 

 

ררקוב טובה חסידים-מתאמת הסטודנטים לתואר שני  

 tova.hasidim@biu.ac.ilמייל: 

072-2644934 

 

חני רוביןמ"מ  /הדס חסידים-מרכזת תארים מתקדמים  

 Med.tm@biu.ac.ilמייל: 

072-2644947 

 השנה.ך נגלית ייתקיים במהלמבחן פטור מא 

 

 

 

 

 

 

 


