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  20:00-22:00בשעות  15.1.20סמסטר זה יתקיים בתאריך של הרישום לקורסים 

  0-35.99שייכים לתחום נקודות זכות  2020 חורףשנתון סטודנטים מ
 .באינטרנט חלקהמהי בהתאם לסוג הפניה לפי הפירוט המופיע בחלון הקישורים ליועצ יםהפניה ליועצ

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

 
  ב תש"ף טרסמס ישוםתוכניות לימוד < הנדסת ביוטכנולוגיה < ר< חלקתי בנושא הרישוםמ חיוני מידע

 
 – כללהמבאתר ה םמופיעיהתאריכים תאריכי המעבדות ניתנים לבדיקה בזמן הדמו והרישום.  –שימו לב  .1

ב , תכנו שינויים בהתאם לרישום הממוחשיי https://w3.braude.ac.il/department/bio/labs ר: לפי הקישו
 .            נא להתעדכן בהתאם

  לסמסטר ב' תש"ף לוח מעבדות   <מעבדות   <הנדסת ביוטכנולוגיה מצ"ב קישור: 
  mendaleyl@braude.ac.il –ע. רמח הנדסת ביוטכנולוגיה  –לליאורה   –כל בעיה בנושא רישום למעבדות 

,  תש"ף בלה המייצגת את כל קורסי החובה בשנתתכם טלרשו – חובה באתר המחלקה < קורסים<קורסי .2
  העזרו בה לצורך בקרה לרישום הקורסים

בצע את המעבדות ר על הקורס התיאורטי בלבד, ווזהחהיא עבור סטודנט  מיועד לחוזרים""המסומנת כ קבוצה .3
 .זו נועדה להשלמת הרשום הממוחשב בעבר. קבוצה

, כמו כן חשוב לבדוק את לוח המבחנים של הקורסים אליהם נ"ז 24 , נקודות זכות מקסימליות הןשימו לב .4
  אתם נרשמים.

  –ותנתן אחת לשבועיים  השעות המעבדה הינה במשך שעתיים רכתבמע –נ"ז  3  -11023-ב' 1פיזיקה  הקורס .5

  .12.3.20  תאריך במתחילה   110קבוצת מעבדה  •

  .19.3.20  תאריך במתחילה   110/1קבוצת מעבדה   •

סטודנט שחוזר על הקורס התיאורטי בלבד ובצע בעבר את ל רק היא " מיועד לחוזרים" 3/110קבוצת מעבדה  •
 המעבדות

 ת הסמינר המהווה חלק מהקורס.ע גם לשעיש להרשם ולהגי •

, בחרו את קבוצת המעבדה אליה ברצונכם ראשון בימי תתקימנה 41012 כימיה כללית ואנליטיתב המעבדות .6
)המערכת לא  להשתייך, בשלב זה אל תרשמו. ודאו שאין חפיפה של שעות הרצאה או תרגול עם שעות מעבדה

לא מתחיל בשבוע  -חובה לבדוק את תאריכי המעבדות -חובה!  חות במעבדה היאהנוכ .מתריעה על חפיפה זו(
 הראשון של הסמסטר

 בהתאם לרמה האקדמית שלכם ולפי סדר הלימודאנגלית  לקורס רשמוי: התזכורת .7

קדמית לוח שנה א -כללהמהמופיע באתר הט "עשנתון תש  מפורט בקובץבהתאם ל עמידה בתנאי קדם וודאו .8
  ושנתונים

הניתנים ע"י המחלקה להרשם לאחד מהקורסים  חייבים יות למידהובמיומנלמדו קורס  שעדין לאנטים סטוד .9
אילו . במהלך תקופת השינויים תעודכנו מחלקותבתחילת הרישום הקורסים הינם לפי  לקידום ההוראה.

ידה ניתן בנושאי רישום לקורסי מיומניות למלפרטים נוספים  ת.קורסים נפתחים ללא הגבלה לפי מחלקו
: דוא"ל:  והמרכז לקידום ההוראה והלמידה עוזרת ראש המחלקה להוראה אורית רון לגב'  לפנות

oritron@braude.ac.il  9901738-04 : פקס  4199901-04 : טלפון  

 
כפי שהם  רשימת מערכת השעות ואתלוח מערכת השעות  להדפיס את חובתכם

. סטודנט המגלה טעות ברשימה חייב לפנות מופיעים אצלכם בתחנת המידע לסטודנטים
 הרישום ת לשם תיקוןדמימיד ליועצת האק

 ניתן למחלקה חדר שעות יום שם המרצה מספר שם הקורס

19611 יסוד הנדסיותיות מיומנו   EF505 16:50-18:50 'ג יהודה מגי -בןדר'  

  P401 14:50-16:50 ' ד  דר' פייגר חנה 11961 

https://w3.braude.ac.il/department/bio/labs
http://www.braude.ac.il/biotech_bsc/
http://www.braude.ac.il/biotech_bsc/labs/about/
http://www.braude.ac.il/biotech_bsc/labs/time_tables/
mailto:oritron@braude.ac.il


 
 


