
 'בסמסטר  פ"אתש
   8-7ים הנחיות לרישום ממוחשב לקורסים של  סמסטר

 
 :  ךהרישום לקורסים בסמסטרים אלו יתקיימו בתארי

 8סמסטר   – 999-241 סטודנטים לאחר שנה ד'לו   7201 אביבמשנתון סטודנטים ל 10:00-8:30בשעות  12.202.25
 7 סמסטר–99123-021.לתחום נקודות זכות   יםכישיה  8120 חורףשנתון מ םסטודנטיל 0001:-03:11בשעות  12.202.25
 

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

    יתתרופת  -ריתמולקולהתמחות   מסלול - ויץ איריסדר' 
   וסביבה מזון  מסלולי התמחות  -  קלס סיון' דר

 
וני נתין  הבדלים בייתכנו    –ין בהנחיות  , כפי שצורישום לקורסים בלבדלתרגול  מהווה    הדמו  –  מו לביש
 )שעות, תאריכי בחינות , תאריכי מעבדות ( האמיתית  הרישוםמערכת דמו וה

  -המומלצת. תכנית הלימודיםים ב( יתכנו שינוי8-7ז' )סמסטרים טאהס ניתבתכם קבות שינוייבע •
   אז' בסמסטר ב תשפ"אאינם נרשמים לסט לסטו' ש  תרלוונטיזו הערה  –שך המידע יעודכן בהמ

 
   

  ר: לפי הקישו – כללהמבאתר ה  םמופיעיהתאריכים  בזמן הדמו והרישום.  ניתנים לבדיקה   י המעבדותריכתא .1
o/labshttps://w3.braude.ac.il/department/bi ב , נא להתעדכן  לרישום הממוחשתכנו שינויים בהתאם יי

   .           בהתאם
פת בתקובין קורסי מעבדה שונים במיוחד חפיפה  נוע למ  ולתאריכים ע"מלשעות תחילת המעבדות שימו לב  

   !!!רוכזותמעבדות המה
דנט  או דרך תחנת המידע  לסטו   עינבגולן -גב' ג'קויש ליצור קשר עם מנהלת המעבדות  –מעבדות גע לכל תחום הנוב

 " "פניה למנהלת המעבדות

   ד בקורסי הבחירה.ויחי בקורסים וב נות תאריכי הבחי בידקו את   .2

  טבלאותהו כל החומר לרשותכם   -  8 רמסטוס  7סטר מס – א"תשפ חורףרישום לקורסים תחת סעיף  – באתר המחלקה .3
 הקורסים.  שוםלצורך בקרה לרי  םה, העזרו ב א"פא' תשלסמסטר רה  והבחית את כל קורסי החובה והמייצג 

במעבדות פיזיות   -עבדות במכללהבמ  מעבדות שיתנהלו לפי התו הסגול מלבד  –הלימודים יתקיימו כלימודים מקוונים  .4
  .בדה המע י ואחרייים לפנ עתים שבמכללה אין לשבץ קורס

הודעה  עליהם תקבלו  כזות המעבדות המרועבור תקופת  תאריכים להשלמותיעודכנו לרישום בהתאם  לת הסמסטרבתחי .5
 על. פוורסים המבוטלים והשלמתם בלפי הק

 

 :  חובה הנחיות לקורסי .6

 
רסי החובה,  וקאפשרי אך ורק לאחר סיום כל      41750  סטאז'להרישום     -  צאים לסטאז' בסמסטר ב תשפ"אוסטו' הי .א

ן להרשם לקורסים אי   -להזכירכם  דם.רסי קמהווים קו  6ר  של סמסט   סי החובהורק  ך כלי לכא   ובת הבחירה.וכל ח 
 במקביל לסטאז' !!  

בביוהנדסההקור .ב פרויקט  הסטו'  בזום  חובה  ש  מפג  יתקיים  –  47014  ס  זה 45:21בשעה    3.2101.  -בלכלל  במפגש   . 
 . מהלך הקורס ל הנחיות בנוגעלו תקב

בהנדסה  הקורס   .ג לפי ילמדיות  המעבדות השבוע  -41525  –  תיוטכנולוגיב  –תהליכית  מעבדה  , הרצאה    ו  לוח מעבדות 
נגשות במע'  ע"מ להמנע מהת   רט מטהכמפו  מחויותתאמתם להתשימו לב לקבוצות והותרגיל יעודכנו ע"י המרצה :  

 מקבילות: 

   סטו' בהתמחות מזון  עבור – 0קבוצה  •

 41242-ת סביבה סנדבה לב לתאריכי המע' שימו   - סביבההתמחות עבור סטו' ב  – 1קבוצה  •

 54117  -בהנדסה גנטית  לב לתאריכי המע'שימו   - תרופתית-התמחות מולקולריתסטו' ב   עבור – 2קבוצה  •

 ים גים כימיים וביולוריאקטוריהנדסת  –  41524 –קורס להרשם ליש  .ד

   – ן מעבדות מרוכזותקורסים המתוגברים בגי  .ה

 3שעות במקום  4 –  21312 –מבוא לבקרה  קורס  . 

  דרישות רגולטוריותהקורס- GMP 41730 – וס בסילב המפגשים המפורטים לפי  שע'  3 בהיקף של  ילמדי 
 
 

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


   קורסי בחירה :הנחיות ל .4

 

לקורסים  רי   בפרק    הקמחלה  באתר .א תוכניו  -  7  סמסטר  –  ב  -תשפ"אאביב  שום  של  מופיעות  הקורסים  ת 
 .קדמים ומס' נ"זל נא להתייחס   ,התמחויותה

ב  הוא    ירהסי הבח ר קולחלק מ  הרישום .ב !!!מראש למלרישום    התאםרק  מתחנת  ניתן    –  סלול התמחות  לשלוח 
 הרצויה  ות חתמפניה למזכירת המחלקה ולציין את הה -דנטמידע לסטוה

 מים מינימלי מותנית במספר נרש יחת קורסי בחירה במסלולי ההתמחותפת .ג

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

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

 אר שעה . ל השכ םפעמים שעתיי 4 –ימי ג' פעמים +   12 –א' ימי  – 41900 –כימיה של מים  •

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

בסוף הנמצאים  ולאלה    שיתנטים בהתמחות הרא לסטוד  רקהרישום   תקופתתחילת  באים פתוחים ב הקורסים  ה .ה
ות מוספר המק בהתאם למ  הרישום  שך תקופתמרויות נרחבות יותר בהלאפש  פתחעשויים לה  קורסיםה  .וארהת

 ם נותריה

 

 
 

את להדפ  חובתכם מער  יס  ה לוח  מ  ואתשעות  כת  השערשימת  מו   ותערכת  שהם  פיעים  כפי 
המיד בתחנת  לסטואצלכם  חדנטיםע  ברשימה  טעות  המגלה  סטודנט  לפיי.  לי   נות ב  ועצת  מיד 

 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' ור  עב טווח נ"ז ללב שימו  –תרופתית -מולקולרית   41632 -ופורמולציה של תרופות כימיה
 ח נ"ז  שימו לב לטוו -ביבהס 41242 -הנדסת סביבה  מעבדה ב

 נ"ז ואילך   102  -תרופתית-מולקולרית   41175 –טית ה גנדסמעבדה בהנ
 נ"ז ואילך  102  -+סביבה מזון  41677 -קרוביולוגיה של מזון וסביבה מעבדה במי


