
 'בסמסטר "ף תש
  6ים הנחיות לרישום ממוחשב לקורסים של  סמסטר

 
 20:00-22:00בשעות  14.1.20הרישום לקורסים בסמסטר זה יתקיים בתאריך 

  102-123.99לתחום נקודות זכות  שייכיםה 2017 חורףשנתון מסטודנטים ל
 .תחנת המידעבהמחלקה  יעצויבחלון הקישורים ל בהתאם לסוג הפניה לפי הפירוט המופיע  יםהפניה ליועצ

 :םה יםהאקדמי יםהיועצ
   תרופתית-מולקולריתמסלולי התמחות  - ויץ איריסדר' 

  וסביבהמזון מסלולי התמחות  -  קלס סיון' דר
    

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 –גיה ח הנדסת ביוטכנולו". רמע –לליאורה   –ות מעבדרישום לנושא 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 המבחנים, כמו כן ,חשוב לבדוק את נ"ז 24 שימו לב , נקודות זכות מקסימליות הן .3
 נרשמים

המעבדות בעבר.  בצע את בלבד, ועל הקורס התיאורטי  החוזרהיא עבור סטודנט  ים"ר" מיועד לחוזקבוצה  המסומנת כ .4
  .זו נועדה להשלמת הרשום הממוחשב קבוצה

 : חובה הנחיות לקורסי .5

 בנוסף, – בגלל המעבדות המרוכזות בימי א' תוגבר בשעה נוספת – 11027 3פיזיקה  הקורס .א
 .םשעתיים רצופות אחת לשבועייהמעבדה תתקיים במשך 

 .11..203  רביעימתחילה ביום   1/310  קבוצת מעבדה •

 20.3.18רביעי  מתחילה ביום 2/310קבוצת מעבדה  •
היא עבור סטודנט שחוזר על הקורס התיאורטי בלבד ובצע בעבר את  " מיועד לחוזרים" 310/3קבוצת מעבדה  •

 המעבדות

בשבוע הראשון של הסמסטר , יום  םמפגש חד פעמי חובה לכולם יתקיי – 41470 ס פרויקט בביוהנדסההקור .ב
 י תחילת הסמסטר.פנל ושעה יעודכנו

סטו' הלומדים קורס זה ואת – הסילבוס לפי יילמד  – GMP 41730 -דרישות רגולטוריותהקורס ,  שימו לב .ג
 !!!!במעבדה 1) מזון( חייבים להרשם לקבוצה מס'  41668 הקורס

 .ת שעו 3שעות במקום  4 -תוגבר ב - 41570  – 2תהליכי הפרדה  .ד

 (2ש' במקום  3פת )בשעה נוסתוגבר  – 41640 –דיאגנוסטיקה  .ה

 .שעות  3שעות במקום  4 -תוגבר ב - 41415 –מעבר מסה  .ו

  הקורס סמינר מחלקתי יינתן לפי תאריכים ויעודכן במהלך הסמסטר. .ז

  קורסי בחירה : .5

קראו  ,התמחויותהיות הקורסים של מופיעות תוכנ תש"ףקורסים< קורסי בחירה<בפרק   המחלקהבאתר  .א
כניות הלימוד של מסלולי ההתמחות , חשוב להכיר את תחסות לקדמים ומס' נ"זהתייכולל  את הקבצים

רוב קורסי  - שימו לב)קורסי ההתמחות וגם לקורסי הבחירה . לתכנן נכון את הרישום לו
 ההתמחות/בחירה ניתנים רק פעם בשנה(

 !!!למסלול התמחות  מראשלרישום  רק בהתאםמקורסי הבחירה  סטודנטים יכולים להרשם לחלק .ב

 מותנית במספר נרשמים מינימלי פתיחת קורסי בחירה במסלולי ההתמחות .ג

יפתחו גם לכלל לסטודנטים בהתמחות הראשית ורק תקופת הרישום תחילת הבאים פתוחים בהקורסים  .ד
 למספר המקומות הנותריםבהתאם  הרישום הסטודנטים ממסלולי התמחות אחרים בהמשך תקופת

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/


 

עליהם תקבלו יעודכנו תאריכים להשלמות עבור תקופת המעבדות המרוכזות בהתאם לרישום בתחילת הסמסטר  .א
 על.הודעה לפי הקורסים המבוטלים והשלמתם בפו

כפי שהם מופיעים  כת השעותרשימת מער ואתלוח מערכת השעות  להדפיס את חובתכם .ב
. סטודנט המגלה טעות ברשימה חייב לפנות מיד ליועצת אצלכם בתחנת המידע לסטודנטים

 האקדמית לשם תיקון הרישום

 

 הערות מיועד להתמחות הקורס 

כימיה וטכנולוגיה של  – 41668
 מזון מוצרי מזון 

תוגבר בשעה נוספת בגין מע' 
 –ראו סילבוס של הקורס  -מרוכזות

ראו הערה חשובה לגבי הקורס  .1
GMP 

מעבדה בהנדסה סטו' הלומדים  גם   - .2

חייבים להרשם   -ביום ב' - 41525 -תהליכית
 41525בקורס  2לקבוצה מס' 

 

כימיה ופורמולציה של  – 41632
 תרופות

 -מולקולרית 
  תרופתית

נדסה מעבדה בה – 41242
מי שלומד מעבדה בהנדסה תהליכית  סביבה  סביבתית

 !!! 1חייב להרשם לקבוצה  –

41196- Bioinformatics אין הגבלה 

מהווה  -נלמד בעברית הסמסטר
תוגבר בשעה נוספת   -קורס בחירה 

מותנה במס'  -בגין מע' מרוכזות
 מינימלי נרשמים

  אין הגבלה כימיה של מים  -41900

  אין הגבלה הנדסת חלבונים -41626
לאנליזה כימית  שיטות -41669

מומלץ ללמוד  -סטו' בהתמחות מזון אין הגבלה של מזון
 את הקורס הסמסטר. 


