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 'בסמסטר  תש"ף
)שנתון    1סמסטר ל במדעי הרפואה הנחיות לרישום ממוחשב לקורסים 

 (אביב 2002
 

שום לקורסים  לפניכם תהליך הרי עליכם את. במטרה להקל בשנת הלימודים והנאה מאחלים לכם הצלחה אנו
 .הממוחשב במהלך הרישוםעליהן יש להקפיד ש הנחיות חשובות

 
  -דנט באתר המכללהתחנת המידע לסטוך רדשב ומתבצע הרישום לקורסים הינו ממוח .א

https://w3.braude.ac.il 
 מידע לסטודנט.תחנת  –בחרו  –ל הראשי גרסעיף תחנת מידע בסב
  לרישום לקורסים כלליע מידתחת רישום <<סטודנטיםב<אמצעיהסרגל ב

  ב תש"ף ישום סמסטררתוכניות לימוד < הנדסת ביוטכנולוגיה < < חלקתי בנושא הרישוםמ חיוני מידע
 

 22-16 בין  3.3.20זמן לרישום לקורסים יתקיים בתאריך חלון ה
 

 .מערכות המידע  נציגע"י  (20.3.1)-תתקיים בהדרכה בנושא רישום ממוחשב 
  נדלייליאורה מ  גב'לפנות הל אפשרבנושא הרישום הממוחשב שאלות ac.ileyl@braude.mendal 

04-9901896    
 של שנה א' ההמלוו תלסטודנטי נות גםהזקוקים לעזרה ברישום הממוחשב יכולים לפ  

 nikol2keren@gmail.com מייל:   5309996-054 נייד:  קרן ניקול  :יתהסטודנט

 חורף -2020של השנתון שלכם המוגדר כשנתון  יםדמיהאק יםועציללפנות  אפשר יםיבנושאים אקדמיעוץ יל  

  dknani@braude.ac.il מייל: –יש לפנות לדר' כנעני דפנה 

 
בסעיף כללי בתחנת המידע הנמצא בתפריט הראשי  המחלקה" י"פניה ליועצ  גם דרך יםיתן לפנות ליועצנ

 לסטודנט

 :כמפורט מטה מראש את מספרי הקורסים הכינו .ב
 

 :1סמסטר 

 מס' הקורס
 שם הקורס

 תנאי קדם והערות נ"ז מ ת ה

אנגלית מתקדמים ב' 11058
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 - 4 - 2.0 
 או 120-133ציון פסיכומטרי באנגלית 
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  המוצעים על ידי  והסדנאותהקורסים מתוך  נ"ז( 2נ"ז( וסדנא אחת ) 4קורסי בחירה בלימודים כלליים ) 2יש לבחור
 היחידה ללימודים כללים. 

 יש לבחור קורס אחד מתחום הסוציולוגיה / אנתרופולוגיה וקורס אחד מתחום הפסיכולוגיה. 
 להלן הקורסים המוצעים בסמסטר אביב תש"פ:

 
 זה. לקורס להרשםיש  -מיומנויות בתקשורת בינאישית  -11573 .1

 ה :יש לבחור קורס אחד מהרשימה מט בנוסף לנ"ל  .2

 סיכולוגיה של החינוךמבוא לפ  11802 •

 סוציולוגיה של החינוך  11801 •

 פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות  11318 •

 משפחה והולדה בעידן הטכנולוגי  11348 •

 בנים חכמים בנות חרוצות  11569 •

• 11874    Embracing Diversity – קורס מקוון 

 

 הקורסים בתוכנית הלימודים כת השעות עבוריוטה של מערממוחשב ניתן להכין טלפני הרישום ה !שובח .ג
 תאריכי בחינות וכד'( )יום, שעה, חדר,

להקליד ת.ז  לא. תחנת מידע לסטודנטים /סטודנטים  לחצו על  http://braude.ac.il  אתר המכללהב
קוד   בחלון . בחלונית מצד שמאל -ליתרכת שעות כלחיפוש לפי מע חוץ על,  אלא, ללוסיסמה )קוד אישי(

 קורס לפי קודחיפוש  ולחצו על  המבוקש קורסהאת מספר  מורש הקורס
מראש את מספרי הקבוצות הכינו  או/ו התרגיל או/ו המעבדה של קורס זה. את כל קבוצות ההרצאהתקבלו 

 " רסיםהממוחשב לקוסדר הרישום " בסעיף של ההרצאה, התרגיל ו/או המעבדה לפי הפירוט
 201401142 -הינה  ברישום לקורסים םמס' הקבוצה שלכלידיעתכם,   .ד

, מערכת שעות, תאריכי בחינות, ססילבוכגון: תקבלו מידע שימושי נוסף,  "פרטים נוספים"בלחיצה על  חלון    .ה
 ותנאי קשר לתרגיל או/ו מעבדהתנאי קדם לקורס 

כבת מהרצאות, תרגילים ומעבדות. כל סטודנט צריך להרשם לקבוצת הרצאה ורק אחר תוכנית הלימודים מור .ו
 כך לקבוצת תרגיל ו/או לקבוצת מעבדה.

( מסמלת את קבוצת התרגיל או 201401142) ההרצאה קבוצתשל  המספר של מעבר ללוכסןכל ספרה המופיעה   .ז
שהרישום  משום ,קבוצותהלב, למספרי שימו (.  1 וצת תרגיל= קב 1 / 421401120קבוצת המעבדה )למשל: 

רוצים להיות יחד צריכים לתאם לפני הרישום את ו מחייב ועל אחריותכם. סטודנטים השלכם לקבוצות הינ
הקבוצות של ההרצאה, התרגיל או/ו המעבדה  שנרשמתם  יפריכם את מסרשמו לפנ הקבוצות הרצויות להם.

 ! אליהם עבור כל קורס

תאפשר, לעיתים, להתגבר על חסימות  רענון תוכנית לימודיםקורס, לחיצה על תפריט רישום/חיפוש -בתת .ח
 .ברישום

בתחנת  עים אצלכםכפי שהם מופי רשימת מערכת השעות ואתלוח מערכת השעות  להדפיס את חובתכם  .ט
 . סטודנט המגלה טעות ברשימה חייב לפנות מיד ליועצת האקדמית לשם תיקון הרישוםע לסטודנטיםהמיד

מסטר. חריגה מערכים אלו דורשת אישור של ראש המחלקה. מספר נ"ז בס 24 -ל 16רשאי לצבור בין סטודנט  .י
 נ"ז( כולל קורסים כלליים, כמו: ספורט 24הנקודות המכסימלי )

 
 

 .ם כדי לאפשר לכולכם להרכיב מערכת מתאימה יות הרישואנו מבקשים להקפיד על הנח
 

כפי שהם  רשימת מערכת השעות ואתת לוח מערכת השעו להדפיס את חובתכם -שוב 
יד . סטודנט המגלה טעות ברשימה חייב לפנות ממופיעים אצלכם בתחנת המידע לסטודנטים

 ליועצת האקדמית לשם תיקון הרישום
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