
 'בסמסטר  פ"אתש
   3סמסטר   לקורסים שלהנחיות לרישום ממוחשב 

 
    17:30-19:00 בשעות 25.02.21הרישום לקורסים בסמסטר זה יתקיים בתאריך  

   24-45.99שייכים לתחום נקודות זכות ה 2020 אביבשנתון מסטודנטים ל
 .תחנת המידע לסטודנטב יםעציול בהתאם לסוג הפניה לפי הפירוט המופיע בחלון הקישורים ליועץ תתבצעהפניה 

   כ' -א' – יסעור קרוח לילךדר'  :םה  םייהאקדמ  ציםיועה
 ת' -ל' – דר' וייזר ביטון רבקה                   

ין  הבדלים בייתכנו    –לרישום  , כפי שצויין בהנחיות  רישום לקורסים בלבדלתרגול  מהווה    הדמו  –שימו לב  
 תאריכי מעבדות (  ,ינות כי בח שעות, תארי) האמיתית  הרישום מערכת דמו ווני הנת
 

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

 :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 שונים חפיפה  נוע למ  ולתאריכים ע"מלשעות תחילת המעבדות שימו לב  

רך או ד  einav@braude.ac.ilבמייל :  גולן עינבגב' ת מנהלת המעבדו םיש ליצור קשר ע –מעבדות גע לכל תחום הנוב •
 בדות" ת המעלמנהלנת המידע  לסטודנט "פניה תח

  טבלאותהו כל החומר לרשותכם   -  3סמסטר  – א"תשפ אביב רישום לקורסים תחת סעיף  – החלקמהבאתר  .2
   הקורסים. ה לרישוםרקך בלצור םה, העזרו ב א"פ' תשבלסמסטר ת את כל קורסי החובה והמייצג 

 נ"ז  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 עתבמכללה אין לשבץ קורסים ש

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

ראו רס אחר המקושר אליו . מאפשר את הרשום  הממוחשב  לקו ( פיקטיבי !! ס)זהו קור  "קורס סליק" הרשום ל .7
 ה' -סעיפים ד'  9בסעיף 

וגין. ונלמדות לסיר, חמישיבימי  תתקימנה - 22341 במיקרוביולוגיההמעבדות +   41064 בכימיה אורגניתהמעבדות  .8
ל שעות הרצאה או  ש ודאו שאין חפיפה בחרו את קבוצת המעבדה אליה ברצונכם להשתייך, בשלב זה אל תרשמו.

לא  הנוכחות במעבדה היא חובה! בתום עונת הרישום זו(.  תרגול עם שעות מעבדה )המערכת לא מתריעה על חפיפה
 ת מעבדה. וצקבתהיה אפשרות להחליף 

 : וםהנחיות סדר ריש

 ( 41060) 2ימיה אורגנית כהרשמו לקורס   •

 גם למעבדה!!  חייב להרשםביולוגיה כל מי שנרשם למיקרו – (41231 ) מיקרוביולוגיהלקורס  מוהרש •

 הרשמו למעבדות לפי מפרט הקישור בהמשך מטה.  •

לשניה כדי    מקושרות אחת  במיקרוביולוגיההמעבדה  ות  נירגבכימיה אות  שהמעבדוון  והקפידו על סדר רישום זה כי •
   ניהם!! בי ה חפיפה בתאריכים שלא תהי 

 :בין קורסי המעבדהמפרט הקישור  .9

 41232בקורס  211041242/1חייב להרשם לקב'  41064בקורס  211041242/1הנרשם לקב'   דנטוסט .א

 41232בקורס  211041210/2להרשם לקב' חייב   41064בקורס  211041242/2סטודנט הנרשם לקב'  .ב

 במיקרוביולוגיה מעבדה  להרשם לקורס    רשאי לא  (  23141)  מיקרוביולוגיהמד הסמסטר את הקורס  לו  שלאסטודנט   .ג
אורגנית  לקורס  להרשם  חייב  לכן,    (41232) בכימיה  להרשם    2/242104020קב'  ל(  44106)  מעבדה  כן   ס לקורואחרי 

פיקטיבי  קרוביולוגיהמיב  במעבדה  סליק קורס   -)רישום  באמת  טכני(  -לא  רישום  לצורך  קב'    (  41233  )    רק 
211041242/0   

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


הקורס  מלו  שלאסטודנט   .ד את  הסמסטר  אורגני ד  בכימיה  להרשם  חי   ,(44106)ת   מעבדה  סליקליב  בכימיה    קורס 
פיקטיבי  (41063)   ניתאורג קורס   -)רישום  באמת  טכני(  -לא  רישום  לצורך  להרשם ו  1/421041212  ב'קל    רק   אחריו 

   2/241041212 צהלקבו( 23241) ביולוגיהמיקרודה במעבלקורס 

 עדכונים חשובים לגבי קורסים: .10

 לצורך הכנה למעבדותבשעה נוספת  ותוגבר –  2גנית  וכימיה אור מיקרוביולוגיה ים סקורה .א

 41710 -יבה מדעית  עליכם להרשם בסמסטר זה לקורס כת .ב
 

צלכם בתחנת המידע  כפי שהם מופיעים א  מת מערכת השעותרשי   ואתלוח מערכת השעות    את  ס להדפי  תכםחוב
 יקון הרישום . סטודנט המגלה טעות ברשימה חייב לפנות מיד ליועצת האקדמית לשם תלסטודנטים


