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   19:00-20:30בשעות   25.2.21סמסטר זה יתקיים בתאריך של הרישום לקורסים 

   0-23.99שייכים לתחום נקודות זכות  2021חורף שנתון סטודנטים מ
 . ינטרנטבא  תהפניה ליועצות בהתאם לסוג הפניה לפי הפירוט המופיע בחלון הקישורים ליועצו

 :  םהבנושאים האקדמים  יםיועצ ה
 

 (  'יסטודנטים א' עד )   -  בוסיס ערןדר'  
    (' עד ת'לסטודנטים )   - דר' קפטן אילנה 
 הנדסאים, משלימים ופניות בנושא פטורים.  – דר' טובי אמאל  

 
  הרישום מערכת  וו  דמוני הנת ין  הבדלים בו  תכנ יי,  רישום לקורסים בלבדלתרגול  מהווה    הדמו  –שימו לב  
 תאריכי מעבדות (  ,ינות כי בח)שעות, תארית האמיתי

 

 המומלצת. תכנית הלימודיםים ב( יתכנו שינוי7-8ז' )סמסטרים טאהס ניתבתכם בעקבות שינויי •

 

 : מעבדות .1

או   einav@braude.ac.ilבמייל :  גולן עינבגב' יש ליצור קשר עם מנהלת המעבדות  –מעבדות גע לכל תחום הנוב •
 בדות" ת המעלמנהלנת המידע  לסטודנט "פניה חת רךד

תכנו  יי  labs.ac.il/department/bio/https://w3.braude: רלפי הקישו – כללהמבאתר ה  םמופיעיהתאריכים   •
          יחלו בשבוע הראשון של הסמסטר !! לא  ת המעבדו – נא להתעדכן בהתאם, ב וחשלרישום הממ שינויים בהתאם

ת  ו המייצג טבלאותהו כל החומר לרשותכם   -  2סמסטר  – א"תשפ אביב  םרישום לקורסיתחת סעיף  – ההמחלקבאתר  .2
  הקורסים. ה לרישוםך בקרלצור םה, העזרו ב א"פ' תשבלסמסטר רסי החובה את כל קו

 נ"ז  16ימליות הן  מינ וה  נ"ז  24 הן  בסמסטרמקסימליות הזכות הנקודות  .3

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

במעבדות   -עבדות במכללהבמ  פי התו הסגולמעבדות שיתנהלו ל מלבדהלימודים יתקיימו כלימודים מקוונים  .5
 .  בדההמע י ואחרייים לפנעתפיזיות במכללה אין לשבץ קורסים שה

 את   סטו' שעשוכלומר לעל הקורס התיאורטי בלבד,    החוזרעבור סטודנט  א  הי   "" מיועד לחוזריםקבוצה  המסומנת כ .6
 .שום הממוחשבי הר  את היא רק כדי להשלים זו  דות בעבר. קבוצהעבהמ

   –ותנתן אחת לשבועיים   במערכת השעות המעבדה הינה במשך שעתיים –נ"ז  3  -11023-ב' 1פיזיקה  הקורס .7

   .19.3.21  ' המתחילה ביום   110/1  דהקבוצת מעב •

   .12.3.21   'המתחילה ביום   110/2  דהקבוצת מעב •

 היא עבור סטודנט שחוזר על הקורס התיאורטי בלבד ובצע בעבר את המעבדות  חוזרים"" מיועד ל 110/3ת מעבדה  קבוצ •

 מהקורס.נר המהווה חלק  יש להרשם ולהגיע גם לשעת הסמי •

ואנליטית כב  המעבדות  .8 כללית  ברצונכם ראשון  בימי   תתקימנה   41012  ימיה  אליה  המעבדה  קבוצת  את  בחרו   ,
אל זה  בשלב  חפיפה  להשתייך,  שאין  ודאו  שעו  תרשמו.  הרצאהשל  מעבדה  ת  שעות  עם  תרגול  לא    או  )המערכת 

 הנוכחות במעבדה היא חובה!  .מתריעה על חפיפה זו(

 האקדמית שלכם ולפי סדר הלימוד   בהתאם לרמהאנגלית   לקורס  רשמוי: התזכורת .9

 .בשעה נוספתתוגבר  – 41016  -2נליטית כללית ואכימיה  –הקורס  .10

 : ההמכללהמופיע באתר  פ"אתששנתון   בקובץ  מפורט בהתאם ל בתנאי קדם עמידה וודאו  .11

 newsletter/-e.ac.il/calanderps://w3.braudhtt 

הניתנים ע"י  להרשם לאחד מהקורסים  ביםחיי - 251961 – יות למידהובמיומנלמדו קורס  שעדין לאסטודנטים  .9
אילו  . במהלך תקופת השינויים תעודכנו מחלקותהקורסים הינם לפי  ת הרישום בתחיל  קה לקידום ההוראה.המחל

סי מיומניות למידה ניתן לפנות לגב' בנושאי רישום לקורלפרטים נוספים  .קורסים נפתחים ללא הגבלה לפי מחלקות

 ac.iloritron@braude.: דוא"ל:  והמרכז לקידום ההוראה והלמידה  לקה להוראהעוזרת ראש המח  אורית רון 

 

את   חובתכם השעות    להדפיס  מערכת  השעות  ואתלוח  מערכת  מופיעים    רשימת  שהם  כפי 
לסטודנט אצ המידע  בתחנת  ליועצת  יםלכם  מיד  לפנות  חייב  ברשימה  טעות  המגלה  סטודנט   .

 האקדמית לשם תיקון הרישום
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