
 סמסטר א' ב"פתש
  2סמסטר  לקורסים שלהנחיות לרישום ממוחשב 

 
 : 2021שנתון אביב סטודנטים מל 22.8.21סמסטר זה יתקיים בתאריך של הרישום לקורסים 

 
 17:30-19:00הרישום הוא בין   24-47.99שייכים לתחום נקודות זכות ה
 19-20:30הרישום הוא בין   0-23.99שייכים לתחום נקודות זכות ה

 .ינטרנטבא תהפניה ליועצות בהתאם לסוג הפניה לפי הפירוט המופיע בחלון הקישורים ליועצו
 :  םהבנושאים האקדמים  יםיועצה

 ( 'יסטודנטים א' עד )   - בוסיס ערןדר'  
   (' עד ת'לסטודנטים )  - דר' קפטן אילנה 
 הנדסאים, משלימים ופניות בנושא פטורים. – דר' טובי אמאל  

ין הבדלים בו תכניי –לרישום , כפי שצויין בהנחיות רישום לקורסים בלבדלתרגול מהווה  הדמו –לב שימו 
 תאריכי מעבדות ( ,ינות כי בח)שעות, תארי האמיתית הרישוםמערכת דמו ווני הנת

 ר: לפי הקישו – כללהמבאתר ה םמופיעיהתאריכים בזמן הדמו והרישום. ניתנים לבדיקה  י המעבדותריכתא .1
.ac.il/department/bio/labshttps://w3.braude נא להתעדכן בהתאם, ב וחשלרישום הממ תכנו שינויים בהתאםיי           .  

 !!בין קורסי מעבדה שונים חפיפה  נועלמ ולתאריכים ע"מלשעות תחילת המעבדות שימו לב 

נת המידע  לסטודנט "פניה חת רךאו ד  גולן עינבגב' יש ליצור קשר עם מנהלת המעבדות  –מעבדות גע להנו כל תחוםב •
 בדות"ת המעלמנהל

ת והמייצג טבלאותהוכל החומר לרשותכם   - 2סמסטר  – ב"תשפ חורףרישום לקורסים תחת סעיף  – ההמחלקבאתר  .2
  הקורסים. ה לרישוםך בקררלצו םה, העזרו ב ב"פתשא' לסמסטר את כל קורסי החובה 

 נ"ז 16ימליות הן מינוה נ"ז 24 הן בסמסטרמקסימליות הזכות הנקודות  .3

 ותכם!!כל חפיפה ביניהם היא באחרי רשמים.נלבדוק את לוח המבחנים של הקורסים אליהם אתם  הקפידו .4

 את  לסטו' שעשורק על הקורס התיאורטי בלבד,  החוזרעבור סטודנט א הי "" מיועד לחוזריםקבוצה  המסומנת כ .5
 .להשלמת הרשום הממוחשב רק זו נועדה דות בעבר. קבוצהעבהמ

  –ותנתן אחת לשבועיים  במערכת השעות המעבדה הינה במשך שעתיים –נ"ז  3  -11023-ב' 1פיזיקה  הקורס .6

  .12.10.21  ג'מתחילה ביום   242/1 דהקבוצת מעב •

 על הקורס התיאורטי בלבד ובצע בעבר את המעבדות היא עבור סטודנט שחוזר " מיועד לחוזרים" 342/3קבוצת מעבדה  •

 נר המהווה חלק מהקורס.יש להרשם ולהגיע גם לשעת הסמי •

, בחרו את קבוצת המעבדה אליה ברצונכם ראשון בימי תתקימנה 41012 ימיה כללית ואנליטיתכב המעבדות .7
)המערכת לא  או תרגול עם שעות מעבדה ת הרצאהזה אל תרשמו. ודאו שאין חפיפה של שעולהשתייך, בשלב 

 הנוכחות במעבדה היא חובה!  .מתריעה על חפיפה זו(

 האקדמית שלכם ולפי סדר הלימוד בהתאם לרמהאנגלית  לקורס רשמוי: התזכורת .8

 ל ביום ג' יתקיים באופן מקוון!!!התרגי -.בשעה נוספתתוגבר  – 41016 -2נליטית כללית ואכימיה  –הקורס  .9

שלכם מתקיים ביום ב' התרגיל  – 41201 – ביוטכנולוגיתהנדסה לצוהר להרשם הסמסטר לקורס חובה  – ו לבשימ .10
 41711 -תרשמו לקורס המשך  7, בסמסטר  41710להרשם לקורס אין  –

 :ההמכללהמופיע באתר  פ"אתששנתון  מפורט בקובץבהתאם ל עמידה בתנאי קדם אוווד .11

 newsletter/-nderps://w3.braude.ac.il/calahtt 
ע"י המחלקה  הניתניםלהרשם לאחד מהקורסים  ביםחיי יות למידהובמיומנלמדו קורס  שעדין לאסטודנטים 

אילו קורסים . במהלך תקופת השינויים תעודכנו מחלקותהקורסים הינם לפי  בתחילת הרישום לקידום ההוראה.
  .לפי מחלקותנפתחים ללא הגבלה 

אצלכם בתחנת כפי שהם מופיעים  רשימת מערכת השעות ואתלוח מערכת השעות  להדפיס את חובתכם
 תיקון הרישום ה חייב לפנות מיד ליועצת האקדמית לשם. סטודנט המגלה טעות ברשימהמידע לסטודנטים

ושההתקדמות  תאמה ביניהםשיש היש להקפיד לבדוק גם את מאזן תוכנית הלימודים וגיליון הציונים ולוודא  
  .מתנהלת בהתאם לשנתון 

 ניתן למחלקה חדר שעות יום שם המרצה מספר שם הקורס

119625 ת יסוד הנדסיותומיומנוי 15:50-13:50 ד' דר' פייגר חנה      
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