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 שלום רב,
 

לתכנית הלימודים של המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה ע"ש פרופ'  לרגל הצטרפותכם החמות ברכותינו
 אפרים קציר במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.  

 
נושאים חשובים יוצגו בפניכם ביום זה  .1.3.20בתאריך קליטה לסטודנטים שנה א' יתקיים היום 

)רמ"ח(, דקן  המכללה, ראש המחלקההנהלת  פגשו עםים יינטוד. הסטהקשורים ללימודיכם
שתלמות עם  מנהל בה תברצוננו לציין כי ההשתתפוודנטים, היועצות האקדמיות ואחרים. הסט

 .הספרייה היא חובה עבור השאלת ספרים מהספרייה
 

סת הנדב במהלך תקופה זו, תקבלו כלים וידע עדכניים.  8.3.20תאריך שנת הלימודים תיפתח ב
שמונה פני מתפתחים כיום. תכנית הלימודים מתפרשת על המהתחומים היותר מרתקים ו - ביוטכנולוגיה

ותקופת הכשרה בתעשייה  פרויקטיםסים, מעבדות, תרגילים, התמחויות, סמסטרים וכוללת מגוון קור
 .  ובאקדמיה )סטאז'(
תואר בוגר  <  http://braude.ac.il להבאתר המכלמודים ניתן למצוא בשנתון הנמצא פרוט של תכנית הלי

 .ףשנתון תשהלימודים < שנתונים < במדעים < הנדסת ביוטכנולוגיה < תוכנית 
 

 ת. לרשותכםהביוטכנולוגיסגל מרצים מיומן המתמחה באספקטים השונים של העשייה  תפגשובמחלקה 
ולהתנסות עדכני  ידעוש לרכ שיאפשרו לכםמתקדמים כלים יעמדו מעבדות משוכללות, ספרייה עשירה ו

 .בתחום במגוון תחומים וטכנולוגיות
 

דעתכם חשובה לנו  כל שאלה.כל סטודנט לשיחה בכל חברי הסגל פתוחה בפני ראש המחלקה ודלתם של 
 גייס את כל משאבי המכללה ע"מ לסייעואתם מוזמנים לשתף אותנו בכל ענין. אנו מבחינתנו מתחייבים ל

 .לכם
 

לבוגרים  תנאי הכרחי, הם הסטודנט למצוינות ורכישת ידעבתוספת שאיפה אישית של  ,אלומניסיוננו,  כל 
 שייה הביוטכנולוגית ובמחקר אקדמי בארץ ובעולם.המשתלבים בתע ,ניםימצו

    
 
 .כםהצלחה והנאה בלימודי אנו מאחלים לכם 

 
 

 
 בברכה,

 
 סבאח עיסאםפרופ"ח 

 
 

 ראש המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה
 אפרים קציר' ופע"ש פר
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