
 'בסמסטר "ף תש
  3סמסטר   לקורסים שלהנחיות לרישום ממוחשב 

 
   18:00-20:00 בשעות 15.1.20הרישום לקורסים בסמסטר זה יתקיים בתאריך 

  36-59.99שייכים לתחום נקודות זכות ה 2018 אביבשנתון מסטודנטים ל
 .תחנת המידע לסטודנטב יםועצילבהתאם לסוג הפניה לפי הפירוט המופיע בחלון הקישורים  ליועץ תתבצעהפניה 

  כ'-א' – יסעור קרוח לילךדר'  :םה םייהאקדמ ציםיועה
 ת'-ל' – דר' וייזר ביטון רבקה                   

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

לפי  – כללהמבאתר ה םמופיעיהתאריכים מן הדמו והרישום. זבתאריכי 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 –גיה . רמח הנדסת ביוטכנולוע –לליאורה יש לפנות   –ות מעבדל םרישונושא כל בעיה ב

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

של הקורסים אליהם אתם  לוח המבחניםאת  וב לבדוקשח, כמו כן ,נ"ז 24 שימו לב , נקודות זכות מקסימליות הן .3
 נרשמים

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

 ה'-סעיפים ד' 7ראו בסעיף מאפשר את הרשום  הממוחשב  לקורס אחר המקושר אליו .  "קורס סליק" הרשום ל .5

ונלמדות לסירוגין. , חמישיבימי  תתקימנה - 41232 המעבדות במיקרוביולוגיה+  41064 בכימיה אורגניתהמעבדות  .6
ות הרצאה או תרגול בחרו את קבוצת המעבדה אליה ברצונכם להשתייך, בשלב זה אל תרשמו. ודאו שאין חפיפה של שע

נת הרישום לא תהיה הנוכחות במעבדה היא חובה! בתום עו על חפיפה זו(. עם שעות מעבדה )המערכת לא מתריעה
 אפשרות להחליף קבוצת מעבדה. 

 :הנחיות סדר רישום

 (41060) 2כימיה אורגנית הרשמו לקורס   •

 וגיה חייב להרשם גם למעבדה!!ביולכל מי שנרשם למיקרו – (41231 ) מיקרוביולוגיהלקורס  מוהרש •

 ט הקישור בהמשך מטה.הרשמו למעבדות לפי מפר •
 במיקרוביולוגיההמעבדה לבין  המעבדה בכימיה אורגנית ן שיש קישור בין ווהקפידו על סדר רישום זה כי •

 :מפרט הקישור בין קורסי המעבדה .7
 41232בקורס  201041242/1חייב להרשם לקב'  41064בקורס  201041242/1הנרשם לקב'  דנטסטו .א

במיקרוביולוגיה ה מעבדלהרשם לקורס  לא רשאי( 23141) מיקרוביולוגיה מד הסמסטר את הקורסלו שלאסטודנט  .ב
 סליק לקורסאחריו להרשם ו 2/421040220קב' ל( 44106) מעבדה בכימיה אורגנית לקורס להרשם חייבלכן,   (41232)

  242104120קב'  ( 41233 )  רק לצורך רישום טכני( -אמת קורסלא ב -)רישום פיקטיבי יקרוביולוגיהבמעבדה במ

  ניתבכימיה אורג קורס סליקחייב להרשם ל ,(44106)כימיה אורגנית  מעבדה במד הסמסטר את הקורס לו שלאסטודנט  .ג
בדה מעאחריו להרשם לקורס ו 1/421041220' קבל  רק לצורך רישום טכני( -לא באמת קורס -)רישום פיקטיבי (41063)
 2/422104120לקב' או   1/422104120( לקב' 23241) מיקרוביולוגיהב

 

כפי שהם מופיעים אצלכם בתחנת המידע  שעותרשימת מערכת ה ואתלוח מערכת השעות  להדפיס את ובתכםח

 . 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/
http://www.braude.ac.il/biotech_bsc/labs/about/
http://www.braude.ac.il/biotech_bsc/labs/time_tables/

