
 'בסמסטר  פאתש
   5הנחיות לרישום ממוחשב לקורסים של  סמסטר 

 
 9979-60.שייכים לתחום נקודות זכות ה 2019 יבאבשנתון לסטודנטים מ

   16:00-14:30 בשעות 21.2.25יך  בתארהרישום לקורסים בסמסטר זה יתקיים 
 

 . תחנת המידעבהמחלקה   צירוט המופיע בחלון הקישורים ליועבהתאם לסוג הפניה לפי הפי יםהפניה ליועצ
 היועצים האקדמיים הם:

   תרופתית -מולקולרית  התמחות   מסלול - ויץ איריסדר' 
   מסלולי התמחות מזון וסביבה  - דר' קלס סיון 

 
וני  נתין  הבדלים בייתכנו    –, כפי שצויין בהנחיות  רישום לקורסים בלבדלתרגול  מהווה    הדמו  –שימו לב  

 )שעות, תאריכי בחינות , תאריכי מעבדות (  האמיתית   הרישוםמערכת דמו ו ה
 
 המומלצת. תכנית הלימודיםים ב( יתכנו שינוי8-7ז' )סמסטרים טאהס ניתבתכם קבות שינוייבע •

 :מעבדות .1

  ר: לפי הקישו – כללהמבאתר ה  םמופיעיהתאריכים  בזמן הדמו והרישום.   תאריכי המעבדותוק את לבד  ןנית •

https://w3.braude.ac.il/department/bio/labs נא להתעדכן בהתאם, ב וחשלרישום הממ תכנו שינויים בהתאםיי           .   

 !  בין קורסי מעבדה שוניםחפיפה  נועלמ  ולתאריכים ע"מלשעות תחילת המעבדות שימו לב 

במייל :    גולן עינבגב'  תם מנהלת המעבדושר עיש ליצור ק  – המתקיימות במחלקה  מעבדותגע לכל תחום הנוב •

einav@braude.ac.il בדות" ת המעלמנהלנת המידע  לסטודנט "פניה  רך תחאו ד 

  טבלאותהו כל החומר לרשותכם   -  5סמסטר  – א"תשפ אביב רישום לקורסים תחת סעיף  – החלקמהבאתר  .2
 ה לרישוםקרך בלצור  םה, העזרו ב א"פ ' תשב לסמסטרהבחירה בנושא קורסי ומידע ת את כל קורסי החובה והמייצג 

   ם.יסהקור

 ז  נ" 16והמינימליות הן   ,נ"ז  24 הן  בסמסטרמקסימליות הזכות הנקודות  .3

 ותכם!! כל חפיפה ביניהם היא באחרי  רשמים.נשל הקורסים אליהם אתם לבדוק את לוח המבחנים  הקפידו .4

במעבדות פיזיות   -עבדות במכללהבמ  מעבדות שיתנהלו לפי התו הסגולמלבד הלימודים יתקיימו כלימודים מקוונים  .5
 בדה המע י ואחרייים לפנ עתלשבץ קורסים ש  במכללה אין

 סטו' שעשועבור  כלומר על הקורס התיאורטי בלבד,  החוזרעבור סטודנט א הי "" מיועד לחוזריםקבוצה  המסומנת כ .6
 .בלבד שום הממוחשביהר  מיועדת להשלמתדות בעבר. עבהמ את 

 :  חובה נחיות לקורסיה .7
 : עים ממעבדות מרוכזותבשעה נוספת בגין ביטולים הנוב  ותוגברר אשלהלן הקורסים  •

IMMUNOLOGY-14118-  יילמד באנגלית  !!   
    41505 -הנדסה ביוטכנולוגית

 41560   - 1תהליכי הפרדה  
 . במקום שעה םשך שעתייד במיילמהקורס  פעמים  4 ,בימי ג' -41900 –בחירה קורס  –כימיה של מים 

 בחירה קורס  – 41669 –מית של מזון ישיטות לאנליזה כ

   מהלך הסמסטר.ויעודכן בספציפיים ינתן לפי תאריכים הוא י - 41452 – 1סמינר מחלקתי  עליכם להרשם לקורס  •

 .  ב'  1א' ו   1לשתי קבוצות  תחולק   – 41182 –באימונולוגיה המעבדה  •

   :קורסי בחירה הנחיות ל .8

לקורסים  בפרק     המחלקהר  באת .א תוכניו  -  5  סמסטר  –  ב  -תשפ"א  אביברישום  של  מופיעות  הקורסים  ת 
לתכנן כניות הלימוד של מסלולי ההתמחות וחשוב להכיר את ת  . ס' נ"זדמים ומקלנא להתייחס    ,התמחויותה

  רה ניתנים רקחות/בחירוב קורסי ההתמ  -  שימו לב)לקורסי הבחירה .   קורסי ההתמחות וגםנכון את הרישום ל
 פעם בשנה( 

!!!לרישום    רק בהתאם  הוא    ירהסי הבח קורלק מלח  הרישום .ב מתחנת  לשלוח  ניתן    –  מראש למסלול התמחות 
לסטוה המחלקה פניה    -דנטמידע  הרצויה    למזכירת  ההתמחות  את  מזון  ולציין  -מולקולרית   אוסביבה    או) 

 ת(תרופתי

 מים מינימלי נרש ת במספרמותני יחת קורסי בחירה במסלולי ההתמחותפת .ג

בלו  תק עבדות המרוכזות עליהם תקופת המ להשלמות עבור בתחילת הסמסטר בהתאם לרישום יעודכנו תאריכים   .9
 הודעה לפי הקורסים המבוטלים והשלמתם בפועל. 

 
כפי שהם מופיעים אצלכם בתחנת המידע   כת השעותרשימת מער  אתוערכת השעות  לוח מ  להדפיס את  חובתכם
 ם הרישוות ברשימה חייב לפנות מיד ליועצת האקדמית לשם תיקון המגלה טע . סטודנטלסטודנטים

https://w3.braude.ac.il/department/bio/labs

