
לינקמרתון

https://get-in.com/he/174896ישראל בתקופת בית שני-ארץ- 'י וארכיאולוגיה שנה ב"א
ההלניסטית ' י בתק"מבוא לארכיאולוגיה של א- 'י וארכיאולוגיה שנה ב"א

https://get-in.com/he/174886והרומית המוקדמת

https://get-in.com/he/174893מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה- 'י וארכיאולוגיה שנה ב"א

https://get-in.com/he/174900ארכיאולוגיה של תקופת המקרא-'י וארכיאולוגיה שנה ב"א

https://get-in.com/he/174898ישראל בתקופת המקרא-ארץ-'י וארכיאולוגיה שנה ב"א

https://get-in.com/he/174899מדעים בארכיאולוגיה-'י וארכיאולוגיה שנה ב"א

25.1https://get-in.com/he/174849כימיה כללית ופיזיקלית א ב - 'ביואינפורמטיקה שנה א

https://get-in.com/he/174853מבוא לאלגברה לינארית- 'ביואינפורמטיקה שנה א

https://get-in.com/he/174843א"מבוא לחדו- 'ביואינפורמטיקה שנה א

1https://get-in.com/he/174846מתמטיקה בדידה -'ביואינפורמטיקה שנה א

https://get-in.com/he/175747ביוכימיה-'ביוטכנולוגיה שנה ב

https://get-in.com/he/175752מבוא לפיזיולוגיה- ביוטכנולוגיה שנה ב

24.1https://get-in.com/he/175728קלימתולוגיה ב- 'גיאוגרפיה וסביבה שנה ג

26.1https://get-in.com/he/175736קלימתולוגיה ב- 'גיאוגרפיה וסביבה שנה ג

https://get-in.com/he/174903יסודות הגיאוגרפיה הפיסית ומבוא לגיאומורפולוגיה- 'גיאוגרפיה שנה ב

https://get-in.com/he/174918התפתחות תקינה ולקויות בתחום התקשורת והשפה- 'חינוך מיוחד שנה א

https://get-in.com/he/175055מתודיקה להוראת הקריאה- 'חינוך מיוחד שנה א

https://get-in.com/he/175746'כימיה אי אורגנית א- 'כימיה שנה א
' כימיה כללית א- 'כימיה שנה א

https://get-in.com/he/175062

https://get-in.com/he/174911'מתמטיקה לכימאים א- 'כימיה שנה א

https://get-in.com/he/174913סטטיסטיקה והסתברות לכימאים- 'כימיה שנה א

https://get-in.com/he/174915'פיזיקה לכימאים א- 'כימיה שנה א

https://get-in.com/he/175005'מתמטיקה לכלכלנים א- 'כלכלה שנה א

https://get-in.com/he/175006שיטות כמותיות- 'כלכלה שנה ב

https://get-in.com/he/174919מבוא לתורת המשחקים- 'כלכלה שנה ג

12.1https://get-in.com/he/175778מבוא לרשתות תקשורת ב- 'ח שנה א"מדמ

16.1https://get-in.com/he/175779מבוא לרשתות תקשורת ב- 'ח שנה א"מדמ

16.1https://get-in.com/he/175757 ב1חשבון אינפיניטסימלי -'ח שנה א"מדמ

18.1https://get-in.com/he/175760 ב1חשבון אינפיניטסימלי -'ח שנה א"מדמ

24.1https://get-in.com/he/175754מבוא למדעי המחשב ב-'ח שנה א"מדמ

25.1https://get-in.com/he/175755מבוא למדעי המחשב ב-'ח שנה א"מדמ

1.2https://get-in.com/he/175764  ב1מתמטיקה בדידה -'ח שנה א"מדמ

30.1https://get-in.com/he/175762 ב1מתמטיקה בדידה -'ח שנה א"מדמ

6.2https://get-in.com/he/175765 ב1לינארית - ח שנה א"מדמ

8.2https://get-in.com/he/175766 ב1לינארית - ח שנה א"מדמ

24.1https://get-in.com/he/175770 ב1אלגו - 'ח שנה ב"מדמ

25.1https://get-in.com/he/175771 ב1אלגו - 'ח שנה ב"מדמ

18.1https://get-in.com/he/175767הסתברות ב- 'ח שנה ב"מדמ

19.1https://get-in.com/he/175768הסתברות ב- 'ח שנה ב"מדמ

25.1https://get-in.com/he/175774למידת מכונה ב- 'ח שנה ב"מדמ

26.1https://get-in.com/he/175776למידת מכונה ב- 'ח שנה ב"מדמ

2.2https://get-in.com/he/175773מבנה מחשב ב-'ח שנה ב"מדמ

31.1https://get-in.com/he/175772מבנה מחשב ב-'ח שנה ב"מדמ
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20.1https://get-in.com/he/174857כימיה פיזיקלית כללית א ב - 'מדעי החיים שנה א

https://get-in.com/he/175718'פיזיקה א- 'מדעי החיים שנה א

24.1https://get-in.com/he/174860כימיה פיזיקלית כללית א ב-'מדעי החיים שנה א

https://get-in.com/he/175067א למדעי המוח"חדו- 'מדעי המוח שנה א

1https://get-in.com/he/175785פרקים במדעי המוח - 'מדעי המוח שנה א

1https://get-in.com/he/174875פיזיקה למדעי המוח -' מדעי המוח שנה א

https://get-in.com/he/174869מבוא למוח ושפה-'מדעי המוח שנה ב

17.1https://get-in.com/he/175068 ב1אלגוריתמיקה - 'מדעי המידע שנה א

23.1https://get-in.com/he/175070 ב1אלגוריתמיקה - 'מדעי המידע שנה א

https://get-in.com/he/175742דיני חוזים- 'משפטים שנה א

https://get-in.com/he/175738משפט חוקתי- משפטים שנה א

https://get-in.com/he/175786 תיכוניסטים2לינארית - מתמטיקה

1https://get-in.com/he/174883אלגברה לינארית -'מתמטיקה שנה א

https://get-in.com/he/174884חשבון אינפיניטימלי-'מתמטיקה שנה א

16.1https://get-in.com/he/175791 ב1חשבון אינפיניטסימלי -'מתמטיקה שנה א

https://get-in.com/he/174878מתמטיקה בדידה-'מתמטיקה שנה א

https://get-in.com/he/175789מבוא לתורת החבורות- 'מתמטיקה שנה ב

1https://get-in.com/he/175793מדר - 'מתמטיקה שנה ב

3https://get-in.com/he/175795חשבון אינפיניטסימלי -'מתמטיקה שנה ב

1https://get-in.com/he/175794שיטות נומריות -'מתמטיקה שנה ב

https://get-in.com/he/175796אנליזה מודרנית-'מתמטיקה שנה ג

1https://get-in.com/he/175008מתמטיקה - 'ניהול שנה א

https://get-in.com/he/175745יסודות המלאי- 'ניהול שנה ב

https://get-in.com/he/175061שימושי מחשב בעולם הפיתוח הניהולי טכנולוגי- 'ניהול שנה ב

https://get-in.com/he/175720מבוא לאנתרופולוגיה- 'סוציולוגיה שנה א

https://get-in.com/he/175721מוצא אתני ובריאות- 'סוציולוגיה שנה ג

https://get-in.com/he/174917מושגי יסוד בעבודה עם משפחות- 'עבודה סוציאלית שנה ב

https://get-in.com/he/175723יסודות בעבודה סוציאלית- 'ס שנה א"עו

https://get-in.com/he/175724מבוא לפסיכולוגיה א׳- 'ס שנה א"עו

https://get-in.com/he/175726מדיניות רווחה ושירותים סוציאלים- 'ס שנה א"עו

https://get-in.com/he/175002'מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית א- 'פסיכולוגיה שנה א

https://get-in.com/he/174905סטטיסטיקה- 'פסיכולוגיה שנה ב

https://get-in.com/he/174907'פסיכולוגיה קוגניטיבית א- 'פסיכולוגיה שנה ב

https://get-in.com/he/174822מבוא לסוציולוגיה- 'קרימינולוגיה שנה א

30.1https://get-in.com/he/174562מבוא לפסיכולוגיה ב- 'קרימינולוגיה שנה א

14.1https://get-in.com/he/174794סטטיסטיקה לקרימינולוגים ב- 'קרימינולוגיה שנה א

https://get-in.com/he/174802תיאוריות בקרימינולוגיה- 'קרימינולוגיה שנה א

https://get-in.com/he/174799דיני עונשין-'קרימינולוגיה שנה א

https://get-in.com/he/174819תורת הענישה א-'קרימינולוגיה שנה א

https://get-in.com/he/174828ויקטימולוגיה- 'קרימינולוגיה שנה ב

https://get-in.com/he/174824פסיכופתולוגיה- 'קרימינולוגיה שנה ב

15.1https://get-in.com/he/174833שיטות מחקר ב- 'קרימינולוגיה שנה ב

https://get-in.com/he/174904דיני התכנון והבניה בישראל- 'תוכניות מובנות שנה ב

https://get-in.com/he/174916עקרונות בהערכת שווי- 'תוכניות מובנות שנה ב

https://get-in.com/he/174841מבוא לממשל ופוליטיקה-'תקשורת מדעי המדינה שנה א

https://get-in.com/he/174840תולדות התקשורת-'תקשורת שנה א

https://get-in.com/he/174839תקשורת ופסיכולוגיה חברתית-'תקשורת שנה א
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