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 .תחנת המידעבהמחלקה   י ליועצ ריםשוקיהבחלון  בהתאם לסוג הפניה לפי הפירוט המופיע  יםהפניה ליועצ
 :םה  יםהאקדמי יםהיועצ 

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

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

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

 בהמשך  עודכןהמידע י

 

 :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           .   

 !ותבדות מרוכזבייחוד במע ,בין קורסי מעבדה שוניםחפיפה  נועלמ  ולתאריכים ע"מלשעות תחילת המעבדות שימו לב 

במייל :    גולן עינבגב'  תם מנהלת המעבדושר עיש ליצור ק  – המתקיימות במחלקה  מעבדותגע להנוחום כל תב •

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

ת  ו המייצג טבלאותהו כל החומר לרשותכם   -  6סמסטר  – א"תשפ אביב רישום לקורסים תחת סעיף  – החלקמהבאתר  .2
   ם.יסהקור ה לרישוםקרך בלצור םה, העזרו ב  א" פ' תשב לסמסטר הבחירה קורסי ול קורסי החובה ת כא

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

 ם!! ותככל חפיפה ביניהם היא באחרי  רשמים.נשל הקורסים אליהם אתם  לוח המבחניםלבדוק את  הקפידו .4

במעבדות פיזיות   -עבדות במכללהבמ  מעבדות שיתנהלו לפי התו הסגולמלבד נים ו כלימודים מקווהלימודים יתקיימ .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  למתת להשמיועד דות בעבר. עבהמ את 

 :  חובה נחיות לקורסיה .7

  – ייםבוע המעבדה תתקיים במשך שעתיים רצופות אחת לש – 11027  3פיזיקה  הקורס .א
 . !ימים פיזית במכללה !!כיוון שהלימודים מתקי המעבדה לפני   בשעתייםרסים לשבץ קולא        

    מזון וסביבה חות התמר  עבו -11.3.21  -ה'  ביוםמתחילה   310/0קבוצת מעבדה   •

    מזון וסביבההתמחות עבור   -  18.3.21 -ה' ביום מתחילה   310/1קבוצת מעבדה   •

  מולקולרית תרופתיתת התמחו עבור  - 11.3.21  -ה' ביום מתחילה   442/3דה  קבוצת מעב •

בעבר את    ע צבלבד וב  טיוזר על הקורס התיאורסטודנט שח היא עבור    " מיועד לחוזרים"  4/442מעבדה  קבוצת   •
 המעבדות 

 :  עים ממעבדות מרוכזותבגין ביטולים הנוב  ותוגברר אשלהלן הקורסים  .ב

 ם פעמי  11 –, ימי ד' יינתנו פעמים  9 –ימי א' יינתנו   -11027- 3פיזיקה  •

 ימי א'   9יינתנו  -41640 –גנוסטיקה דיא •
 פעמים  11 –' ג י ימפעמים +   9 –א' י  ימ  – 41415 –מעבר מסה  •
 פעמים  9 –פעמים + ימי ו'    11 –ימי ג'  -   41570– 2תהליכי הפרדה   •

   מהלך הסמסטר.יינתן לפי תאריכים ויעודכן ב -41454סמינר מחלקתי הקורס  .ג

סמסטר בסוף  )  ים יעודכנו בהמשך, תאריכבקיץ  יינתן    –  41652  –ודיאגנוסטיקה    מעבדה בשיטות הפרדההקורס   .ד
   (א א"תשפת של זה יושלמו המעבדו

   קורסי בחירה : .8

לקורסים  רי   בפרק    הקהמחלבאתר   .א תוכניו   -  6  סמסטר  –  ב  -תשפ"אאביב  שום  של מופיעות  הקורסים  ת 
 .קדמים ומס' נ"זל נא להתייחס   ,התמחויותה

 מראש למסלול התמחות !!! לרישום  התאםרק ב  הוא  ירהסי הבח רקולחלק מ הרישום .ב

 מים מינימלי מותנית במספר נרש תיחת קורסי בחירה במסלולי ההתמחו פת .ג

 : רוכזותביטולים במעבדות מתוגברו בגין   איםהב קורסיםה ,לב שימו  .ד

  הסילבוס לפי  – 41668-זון מ של מוצרי  היטכנולוגו כימיה •

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


 הסילבוס לפי  – 41669 –ון זמ  יזה כימית שלשיטות לאנל  •
 ם כל השאר שעה . תייפעמים שע 4 –ימי ג' פעמים +   12 –א' ימי  – 41900 –כימיה של מים  •

   פעמים   9ה' ימי  פעמים +  9א'  ימי  – 41632 -תרופותופורמולציה של  כימיה •

בסוף ם  הנמצאיולאלה    שיתנטים בהתמחות הרא לסטוד  רקהרישום   תקופתתחילת  באים פתוחים ב הקורסים  ה .ה
יותר בהלאפש  פתחעשויים לה  קורסיםה  .התואר מות המקו  ספרבהתאם למ  הרישום  משך תקופתרויות נרחבות 
 ם הנותרי

 

 
 

עליהם תקבלו הודעה  בדות המרוכזות  מעהר תקופת  יעודכנו תאריכים להשלמות עבובהתאם לרישום  מסטר  לת הסיבתח .9
 ל. והשלמתם בפוע   בוטליםלפי הקורסים המ

 

י שהם מופיעים  כפ שעותשימת מערכת הר  ואתלוח מערכת השעות  פיס אתלהד חובתכם
פנות מיד ליועצת  ייב לח ברשימה  טעות . סטודנט המגלה סטודנטיםהמידע לאצלכם בתחנת  

 האקדמית לשם תיקון הרישום

 

 התמחות מסלול  קורס

 ח נ"ז שימו לב לטוו   - מזון 41668-זון מ רי צשל מו היטכנולוגו כימיה
 

   כל קבוצת מע' עבור   וח נ"ז טוללב שימו  –תרופתית -מולקולרית   41632 -ופורמולציה של תרופות כימיה
 ח נ"ז  שימו לב לטוו -ביבהס 41242 -הנדסת סביבה  מעבדה ב


