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 'אסמסטר  פ"אתש
 (חורף 1202)שנתון    1הנחיות לרישום ממוחשב לקורסים של  סמסטר 

 
שום לקורסים  לפניכם הנחיות תהליך הרי עליכם את. במטרה להקל בשנת הלימודים מאחלים לכם הצלחה אנו

 .הממוחשב במהלך הרישוםעליהן יש להקפיד ש חשובות
  .http://braude.ac.ilאתר המכללה  ךדרהרישום לקורסים הינו ממוחשב ומתבצע  .א

 /https://w3.braude.ac.il/students/reshumדרכות והסבר על תהליך הרישום : מצ"ב קישור לה
 

 12-01 בין  20.08.27זמן לרישום לקורסים יתקיים בתאריך חלון ה

  mendaleyl@braude.ac.il - 9901896-04 נדלייליאורה מ  גב'ל פנותהל אפשרבנושא הרישום הממוחשב שאלות  •

  של שנה א' ההמלוו תלסטודנטי קים לעזרה ברישום הממוחשב יכולים לפנות גםוקזה •
 
לפי חלוקה  חורף -1220ר כשנתון דגוהמכם של תוןשל השנ יםהאקדמי יםליועצלפנות  אפשר יםיבנושאים אקדמיעוץ יל

 של שם משפחה
o  '(א' עד כ')  בוסיס ערןדר bosis@braude.ac.il    

o  'ל' עד ת'()  אילנה קפטןדר Ikepten@braude.ac.il . 

o  לימיאו ב 7751990-04:  לדר' אמאל טובייפנו  לפטור מקורסיםסטודנטים הזכאים  :atoubi@braude.ac.il 
 ודנטמידע לסטבתחנת ה בסעיף כלליהנמצא בתפריט הראשי  "פניה ליועצות המחלקה"  ניתן לפנות ליועצות גם דרך

 
ין הבדלים בו תכניי –לרישום , כפי שצויין בהנחיות רישום לקורסים בלבדלתרגול מהווה  הדמו –שימו לב 

 תאריכי מעבדות ( ,ינות כי בח)שעות, תארי האמיתית הרישוםמערכת דמו ווני הנת

 

 :1של סמסטר  לימודי חובהתוכנית הכינו מראש את מספרי הקורסים לפי  .ב

 1סמסטר 
מס' 

 קורסה
 תנאי קדם והערות "זנ מ ת ה שם הקורס

  4.0 - 2 3 אלגברה 11001

  5.0 - 2 4 1 חדו"א 11003

 2.0 - 4 - 1מים ב'אנגלית מתקד 11058
 או 120-133ציון פסיכומטרי באנגלית 

 אנגלית מתקדמים א' 11064
 85-99ציון פסיכומטרי באנגלית  - - 6 - 2אנגלית בסיסי 11063

 - - 4 - 3אנגלית מתקדמים א' 11064
 או 100-119ציון פסיכומטרי באנגלית 

  אנגלית בסיסי 11063
  - - 2 4 4מבוא לפיזיקה אקדמית 11179 

  3.5 - 1 3 1 ה כללית ואנליטיתמיכי 41014
  4.0 - 2 3 ביולוגיה של התא 41113
  1.0 - - 1 מבוא להנדסת ביוטכנולוגיה 41200

 1.0 - 2 - מיומנויות למידה 
מתוך אחד  קורס 2או   1חובה ללמוד בסמסטר 

 היצע הקורסים שיפורסם בתחילת כל סמסטר 
 ידהע"י המרכז לקידום ההוראה והלמ

  20.5 - 13 14 נגלית, בפיזיקה(קורסי מבוא באא  )לל סה"כ

 

 קיצורים: ה=הרצאה, ת= תרגיל, מ=מעבדה, נ"ז= נקודות זכות

 

)יום,  הקורסים בתוכנית הלימודים השעות עבורשל מערכת  טיוטהלפני הרישום הממוחשב ניתן להכין  !חשוב .ג
 תאריכי בחינות וכד'( שעה, חדר,

אין להקליד ת.ז וסיסמה . תחנת מידע לסטודנטים /סטודנטים  לחצו על  http://braude.ac.il  אתר המכללהב
 מורש קוד הקורס  בחלון . בחלונית מצד שמאל -תחיפוש לפי מערכת שעות כללי ,  אלא, ללחוץ על)קוד אישי(
 קורס לפי קודחיפוש  ולחצו על  המבוקש קורסהאת מספר 

מראש את מספרי הקבוצות של הכינו  או/ו התרגיל או/ו המעבדה של קורס זה. כל קבוצות ההרצאה תא תקבלו
 " יםסדר הרישום הממוחשב לקורס" ההרצאה, התרגיל ו/או המעבדה לפי הפירוט בסעיף
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תאפשר, לעיתים, להתגבר על חסימות  רענון תוכנית לימודיםתפריט רישום/חיפוש קורס, לחיצה על -בתת  .ד
 .םשוברי

 . 111041012 הנדסת ביוטכנולוגיה, למשל: לכות למחלקה שייבמרכז המספר  4רק קבוצות עם הספרה ידיעתכם, ל .ה
  תהיינה חסומות לרישום עבורכםקבוצות עם ספרה אחרת במרכז שייכות למחלקות אחרות ולפעמים 

, שימו לב להערות באילו מהקבוצות יש הקצאה למחלקה מוקצבים פר מחלקות יהיו מקומותקורסים המשותפים למסב .ו
 לביוטכנולוגיה.

, מערכת שעות, תנאי כי בחינותריתא, סילבוסתקבלו מידע שימושי נוסף, כגון:  "פרטים נוספים"בלחיצה על  חלון    .ז
 לתרגיל או/ו מעבדה ותנאי קשרקדם לקורס 

אחר כך דות. כל סטודנט צריך להרשם לקבוצת הרצאה ורק מהרצאות, תרגילים ומעב תוכנית הלימודים מורכבת .ח
 לקבוצת תרגיל ו/או לקבוצת מעבדה.

( מסמלת את קבוצת התרגיל או קבוצת 211041110) ההרצאהקבוצת של  המספר של מעבר ללוכסןכל ספרה המופיעה   .ט
ו שהרישום שלכם לקבוצות הינ משום ,קבוצותהלמספרי  שימו לב,(.  1 וצת תרגיל= קב 1 / 110110420המעבדה )למשל: 

רשמו  רוצים להיות יחד צריכים לתאם לפני הרישום את הקבוצות הרצויות להם.מחייב ועל אחריותכם. סטודנטים ה
 ! ת של ההרצאה, התרגיל או/ו המעבדה  שנרשמתם אליהם עבור כל קורסצובוהק ילפניכם את מספר

  ., להתגבר על חסימות ברישוםתאפשר, לעיתים רענון תוכנית לימודיםתפריט רישום/חיפוש קורס, לחיצה על -בתת .י

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

 .ערכת מתאימה נו מבקשים להקפיד על הנחיות הרישום כדי לאפשר לכולכם להרכיב מא .יב

 

כפי שהם מופיעים אצלכם בתחנת  רשימת מערכת השעות  ואתלוח מערכת השעות  להדפיס את חובתכם 
 ם תיקון הרישום. סטודנט המגלה טעות ברשימה חייב לפנות מיד ליועצת האקדמית לשדנטיםטולסהמידע 

 
 :בסמסטר זה ורסיםות לקערה

 
המפגשים תוגבר בשעה נוספת , המרצים יעדכנו במהלך הסמסטר לגבי   (:41113)מספר קורס  ביולוגיה של התאקורס ה .1

 בהם לא יתקיים שיעור .

תעודכנו בהמשך לגבי תאריכים בימי ב'  -בשעה נוספתתוגבר  (:44101)מספר קורס  1 תימיה כללית ואנליטיכקורס ה .2
 תתקיים הרצאהבהם לא 

' גכונת של שעתיים בימי במתשבועות  7הקורס יינתן במשך   (:20041)מספר קורס  כנולוגיה נדסת ביוטמבוא להקורס ה .3
  .או בהתאם להנחיות המרצה י הסילבוס של הקורסלפ -  8:30-10:30בין 

חלקה לקידום ההוראה. ניתנים ע"י המ.קורסים אלו  2או  1או בסמסטר אליו להרשם  חייבים ,דהנויות למימיומקורס ה .8
נם לפי מחלקות. במהלך תקופת השינויים תעודכנו אילו קורסים נפתחים ללא הגבלה לפי הקורסים הי בתחילת הרישום

עוזרת ראש המחלקה  ית רון לגב' אור פנותיות למידה ניתן לבנושאי רישום לקורסי מיומנלפרטים נוספים  מחלקות.
  04-9901738 : פקס  04-9901419 לפון: ט oritron@braude.ac.il: דוא"ל:  הוהמרכז לקידום ההוראה והלמיד להוראה

 

אלו שייכים למחלקה  קורסים.  רטנ"ז קורס ספו 1+  נ"ז בקורסים כלליים 6במסגרת לימודיכם לתואר עליכם ללמוד  .5
צילה גיא גב'  כל פניה בנושא זה תתבצע דרך א לא יהיו קורסי ספורט !!!"ל תשפ"בשנה -חשובלהוראה ולימודים כלליים . 

 .198דר ח D1כללים בנין  ם, המחלקה להוראה ולימודי 04-9901975טלפון 

סיכומטרי והם סטודנטים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית, או מי שפטורים ממבחן פ - 11417 – קורס אוריינות .6
לעבור מבחן יע"ל.  סף הקבלה ם נדרשיבוגרי מוסד לימודים בישראל )תיכון ומעלה( ששפת ההוראה בו אינה עברית, 

בבחינה, יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית  119 – 90לפחות בבחינת יע"ל. מי שיקבל ציון  90ללימודים הוא ציון 
סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו שנית  ש"ש. 3בסמסטר הראשון ללימודיו בהיקף של 

 .בסמסטר העוקב בלבד

 ניתן למחלקה חדר שעות יום שם המרצה מספר שם הקורס

02:21-03:01 'ב דר' פייגר חנה  ת יסוד הנדסיותומיומנוי     

       


