
 סמסטר א' פ"אתש
  8-7ים הנחיות לרישום ממוחשב לקורסים של  סמסטר

 
 :הרישום לקורסים בסמסטרים אלו יתקיימו בתאריכים 

 124-999 סטודנטים לאחר שנה ד'לו  2017 אביבמשנתון סטודנטים ל 8:30-10:00בשעות  26.08.2020
  102-123.99לתחום נקודות זכות  יםכישיה 2018 חורףשנתון מ םסטודנטיל 10:00-11:30בשעות  26.08.2020

 
 .תחנת המידעבהמחלקה  יבחלון הקישורים ליועצ בהתאם לסוג הפניה לפי הפירוט המופיע  יםהפניה ליועצ

 :םה יםהאקדמי יםהיועצ
   יתתרופת -ריתמולקולהתמחות  מסלול - ויץ איריסדר' 

  וסביבהמזון מסלולי התמחות  -  קלס סיון' דר
 

וני נתין הבדלים בייתכנו  –, כפי שצויין בהנחיות רישום לקורסים בלבדלתרגול מהווה  הדמו –שימו לב 
 )שעות, תאריכי בחינות , תאריכי מעבדות ( האמיתית הרישוםמערכת דמו וה

   

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

  .           בהתאם
בתקופת בין קורסי מעבדה שונים במיוחד חפיפה  נועלמ ולתאריכים ע"מלשעות תחילת המעבדות שימו לב 

  !!!רוכזותהמעבדות המ
או דרך תחנת המידע  לסטודנט   גולן עינב-גב' ג'קויש ליצור קשר עם מנהלת המעבדות  –מעבדות גע לכל תחום הנוב

 "פניה למנהלת המעבדות"

  ד בקורסי הבחירה.ויחיבקורסים וב נותתאריכי הבחי בידקו את  .2

 טבלאותהוכל החומר לרשותכם   - 8 רמסטוס 7סמסטר  – א"תשפ חורףרישום לקורסים תחת סעיף  – באתר המחלקה .3
 הקורסים. לצורך בקרה לרישום םה, העזרו ב א"פא' תשלסמסטר רה והבחית את כל קורסי החובה והמייצג

במעבדות פיזיות  -עבדות במכללהבמ מעבדות שיתנהלו לפי התו הסגולמלבד  –הלימודים יתקיימו כלימודים מקוונים  .4
 .בדה המע י ואחרייים לפנעתבמכללה אין לשבץ קורסים ש

 : חובה הנחיות לקורסי .5

לו תקבלכלל הסטו' בתחילת הסמסטר בו בזום חובה יתקיים מפגש  – 14704 ס פרויקט בביוהנדסההקור .א
 .מהלך הקורס ל הנחיות בנוגע

 שיפורטו בהמשך בסילבוס.מפגשים  לפי  שע'  3יילמד  – GMP 41730 -דרישות רגולטוריותהקורס  .ב

לוח מעבדות ,  ו לפיילמדיות המעבדות השבוע -41525 – יוטכנולוגיתב –תהליכית מעבדה בהנדסה הקורס  .ג
ע"מ להמנע  רט מטהכמפו תאמתם להתמחויותשימו לב לקבוצות וההרצאה ותרגיל יעודכנו ע"י המרצה : 

 נגשות במע' מקבילות:מהת

 – מקומות( 3) + התמחות סביבה מקומות( 3) תרופתית-סטו' בהתמחות מולקולריתעבור  – 2קבוצה  .1
 !!1תהליכי הפרדה ודיאגנוסטיקה של קב' לב לתאריכי המע' בשימו 

 מקומות( 3) סביבההתמחות + ( 102-999"ז טווח נ-מקומות  3 )עבור סטו' בהתמחות מזון   – 3קבוצה  .2

 - לומות מק 4,  999- 102.01 -למקומות  2לפי טווח נ"ז )מחולק  –סטו' בהתמחות מזון  עבור – 4קבוצה  .3
80-102) 

  מקומות 6 –תרופתית -סטו' בהתמחות מולקולריתעבור  – 5וצה קב .4

 ם כימיים וביולוגייםריאקטוריהנדסת  – 41524 –קורס הרשם ליש ל .ד

  פי תאריכים ויעודכן במהלך הסמסטר.יינתן ל - 41454 -סמינר מחלקתיהקורס  .ה

 קופת מע' מרוכזותשעה נוספת בגלל ביטולי שעות בתבתוגבר  – 21312 –מבוא לבקרה הקורס  .ו

 !!קורס חובהזה מהווה לא כולל תשע"ח( קורס ) שהחלו לימודים עד תשע"ח סטו' - 51605 –כלכלה מבוא לקורס  .ז
 פואהמדעי הרב דנטיםהסטומשותפת עם בלבד ההרצאה 

  קורסי בחירה :הנחיות ל .4

ת הקורסים תוכניו מופיעות - 8ר מסטוס 7סמסטר  – ב -תשפ"א חורףרישום לקורסים בפרק   המחלקהבאתר  .א
 .קדמים ומס' נ"זלנא להתייחס  ,התמחויותהשל 

לשלוח מתחנת ניתן  – למסלול התמחות !!!מראש לרישום  רק בהתאם הוא  ירהסי הבחקורלחלק מ הרישום .ב
 פניה למזכירת המחלקה ולציין את ההתמחות הרצויה  -דנטהמידע לסטו

 מים מינימלינרשמותנית במספר  יחת קורסי בחירה במסלולי ההתמחותפת .ג

תהליכים לטיפול  +41174הנדסה גנטית -ביטולים במעבדות מרוכזותתוגברו בגין ישנם קורסים אשר ,שימו לב  .ד
 . 19114שפכים במים ו

https://w3.braude.ac.il/department/bio/labs


לכלל  יפתחו גםנטים בהתמחות הראשית ולסטוד רקהרישום  תקופתתחילת באים פתוחים בהים הקורס .ה
 םספר המקומות הנותריבהתאם למ הרישום הסטודנטים ממסלולי התמחות אחרים בהמשך תקופת

 

של  י לכך כל קורסי החובהא רסי החובה, וכל חובת הבחירה.וקאפשרי אך ורק לאחר סיום כל  41750 סטאז'להרישום   .ו
  רסי קדם.מהווים קו 6ר סמסט

 ן להרשם לקורסים במקביל לסטאז' !! אי -להזכירכם .ז

עליהם תקבלו יעודכנו תאריכים להשלמות עבור תקופת המעבדות המרוכזות בהתאם לרישום  לת הסמסטרבתחי  .ח
 על.פוהודעה לפי הקורסים המבוטלים והשלמתם ב

 

פיעים כפי שהם מו ותערכת השערשימת מ ואתכת השעות לוח מער להדפיס את חובתכם
מיד ליועצת  ייב לפנות. סטודנט המגלה טעות ברשימה חע לסטודנטיםאצלכם בתחנת המיד

 האקדמית לשם תיקון הרישום

 

 התמחותמסלול  קורס

 של מזון וסביבהמעבדה במיקרוביולוגיה 
 ומעלה נ"ז 80 -מעבור סטו'  מזון וסביבה    41677

  -רופתיתת –מולקולרית  41175 -הנדסה גנטית מעבדה ב
 ומעלה נ"ז 80 -מעבור סטו' 

 של תרביות טכנולוגיות
 תאים אאוקריוטיים 

 
– 41261 

 תרופתית–מולקולרית של קורס ניתן רק לסטו' ה
 נ"ז ומעלה 80 -מ
 –קה ברישום לפי נ"ז חלובמעבדות ה

 ומעלה נ"ז 102.01 -מעבור סטו'  442/1קב' 
 נ"ז 80-102 -מעבור סטו'  - 442/2קבוצה 

 


