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 17:00-19:00בשעות  15.1.20הרישום לקורסים בסמסטר זה יתקיים בתאריך 

  60-79.99לתחום נקודות זכות  שייכיםה 2019 חורףשנתון מסטודנטים ל
  כ'-א' – יסעור קרוח לילךדר' הם:  םייהאקדמצים יועה    

 ת'-ל' –דר' וייזר ביטון רבקה                       

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

 

לפי  – כללהמבאתר ה םמופיעיהתאריכים בזמן הדמו והרישום. תאריכי המעבדות ניתנים לבדיקה  –שימו לב  .1
ב , נא תכנו שינויים בהתאם לרישום הממוחשיי https://w3.braude.ac.il/department/bio/labs ר: הקישו

 .            להתעדכן בהתאם

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

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

של הקורסים אליהם אתם  לוח המבחנים, כמו כן ,חשוב לבדוק את נ"ז 24 שימו לב , נקודות זכות מקסימליות הן .3
 נרשמים

ת בעבר. המעבדו בצע את על הקורס התיאורטי בלבד, ו החוזרהיא עבור סטודנט  " מיועד לחוזרים"קבוצה  המסומנת כ .4
  .זו נועדה להשלמת הרשום הממוחשב קבוצה

  7ראו בסעיף מאפשר את הרשום  הממוחשב  לקורס אחר המקושר אליו .  "קורס סליק" הרשום ל .5

 הנחיות לקורסים: .6

  – תנתן אחת לשבועיים–נ"ז  3 - ב2פיזיקה  .א

 .8.3.20רביעי מתחילה ביום   210/1קבוצת מעבדה  •

היא עבור סטודנט שחוזר על הקורס התיאורטי בלבד ובצע בעבר את  יועד לחוזרים"" מ 210/4קבוצת מעבדה  •
 המעבדות

 רישום למעבדות:    .7
בסוף ימים  3במשך  (, שתתקיים כמעבדה מרוכזת24116) להרשם לקורס מעבדה בביולוגיה מולקולרית !!!לא לשכוח
  שימו לב שאין חפיפה עם מעבדות אחרות!! - הסמסטר

 מהווה קדם לקורסי חובה.  אנגלית מתקדמים ב' -11058הבא הקורס  רבסמסטשימו לב  .8

בתחילת הסמסטר בהתאם לרישום יעודכנו תאריכים להשלמות עבור תקופת המעבדות המרוכזות עליהם תקבלו הודעה  .9
 לפי הקורסים המבוטלים והשלמתם בפועל. 

 
ם מופיעים אצלכם בתחנת המידע הכפי ש רשימת מערכת השעות ואתלוח מערכת השעות  להדפיס את חובתכם
 . סטודנט המגלה טעות ברשימה חייב לפנות מיד ליועצת האקדמית לשם תיקון הרישוםלסטודנטים

 

https://w3.braude.ac.il/department/bio/labs
http://www.braude.ac.il/biotech_bsc/
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http://www.braude.ac.il/biotech_bsc/labs/time_tables/

