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 .תחנת המידעבהמחלקה  יליועצ קישוריםה בחלון בהתאם לסוג הפניה לפי הפירוט המופיע  יםהפניה ליועצ
 :םה יםהאקדמי יםהיועצ

  תרופתית -התמחות מולקולרית  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 הרישום מערכתדמו 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
נת המידע  לסטודנט "פניה חרך תאו ד  גולן עינבגב' יש ליצור קשר עם מנהלת המעבדות  –מעבדות גע לכל תחום הנוב

 למנהלת המעבדות"

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

ת והמייצג טבלאותהוכל החומר לרשותכם   - 6סמסטר  – ב"תשפ חורףרישום לקורסים תחת סעיף  – באתר המחלקה .3
 הקורסים. ה לרישוםרך בקלצור םה, העזרו ב ב"פא' תשלסמסטר רה והבחיאת כל קורסי החובה 

 

 : חובה נחיות לקורסיה .4

  ייםבועהמעבדה תתקיים במשך שעתיים רצופות אחת לש – 11027 3פיזיקה  הקורס .א

  10.10.21ראשון ביום מתחילה   442/0קבוצת מעבדה  •

  17.10.21שלישי ביום מתחילה   442/1קבוצת מעבדה  •

צע בעבר את בלבד וב טיוזר על הקורס התיאורשחסטודנט היא עבור  " מיועד לחוזרים" 4/442מעבדה קבוצת  •
 המעבדות

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

  – 41652 –קה ימעבדה בתהליכי הפרדה ודיאגנוסט .ג

 נ"ז ומעלה 118 –סטו' ממול' תרופתית ל +  מזון+סביבההתמחות  -442/1קב' 
 (  6)סמסטר  - נ"ז 118עד לסטו'  תיתתרופ –מול' להתמחויות  מיועד  – 442/2קב'  

  מהלך הסמסטר.יינתן לפי תאריכים ויעודכן ב -41454סמינר מחלקתי הקורס  .ד

  קורסי בחירה : .4

ם של ת הקורסימופיעות תוכניו - 6 סמסטר – ב -תשפ"א חורףרישום לקורסים בפרק   המחלקהבאתר  .א
 .קדמים ומס' נ"זלנא להתייחס  ,התמחויותה

 מראש למסלול התמחות !!!לרישום  רק בהתאם הוא  ירהסי הבחקורלחלק מ הרישום .ב

 מים מינימלימותנית במספר נרש יחת קורסי בחירה במסלולי ההתמחותתפ .ג

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


 הםו ולאלה שבסוף התואר נטים בהתמחות הראשיתלסטוד רקהרישום  תקופתתחילת פתוחים ב נ"לההקורסים  .ד
 םספר המקומות הנותריבהתאם למ הרישום תך תקופמשיותר בה לאפשרויות נרחבות פתחעשויים לה

 41667 –ם בייצור מזון עקרונות טכנולוגיי -רוכזותביטולים במעבדות מתוגברו בגין  הבאים קורסיםה ,לב ו שימ .ה
 . 19114שפכים תהליכים לטיפול במים ו   - 83413 –פרמקולוגיה  + 41174הנדסה גנטית + 

 
 

עליהם תקבלו ת ריכים להשלמות עבור תקופת המעבדות המרוכזוכנו תאיעודישום רבהתאם ללת הסמסטר בתחי .ו
 ל.והשלמתם בפוע הודעה לפי הקורסים המבוטלים

 

המידע כפי שהם מופיעים אצלכם בתחנת  רשימת מערכת השעות ואתוח מערכת השעות ל להדפיס את חובתכם
 תיקון הרישוםת לשם צת האקדמיעייב לפנות מיד ליוטעות ברשימה ח . סטודנט המגלהסטודנטיםל

ושההתקדמות תאמה ביניהם שיש התוכנית הלימודים וגיליון הציונים ולוודא יש להקפיד לבדוק גם את מאזן 
  נ"ז!! 165 במינימום של ל עמידה ע יש להקפיד-התאם לשנתוןמתנהלת ב

 

 התמחותמסלול  קורס

 של מזון וסביבהמעבדה במיקרוביולוגיה 
41677    

ניתן לשנות רישום לא  – 2לקבוצה ם לנרשמי
  !12.10.21 מעבר ל

 לשבוע הראשון של הסמסטר מעברלא  – 1לקב' 

  מזון וסביבה
 ואילך(  6)רק מסמסטר  ומעלה נ"ז 100 -מעבור סטו' 

 

  מזון 41667-זון מ ם בייצורות טכנולוגייעקרונ
 

  תרופתית -מולקולרית    41384-פרמקולוגיה מעבדה
 

  -  41175 –מעבדה בהנדסה גנטית 
 442/1' הרשם לקביש ל

  -תרופתית –מולקולרית 
 נ"ז 100-115 -מ' ור סטועב

  2תהליכי הפרדה מעבדה בלו מע' בפרמקולוגיהלשימו לב 

 של תרביות יותטכנולוג
 תאים אאוקריוטיים 

 

41262 
 (ביום ה' יהיברידניתן כקורס )

 תרופתית–מולקולרית של קורס ניתן רק לסטו' ה
 נ"ז ומעלה 100 -מ

 –ה ברישום לפי נ"ז קחלוה במעבדות
 (6)סמ  נ"ז 100-112 -מטו' סעבור  442/1קב' 

 ואילך( 7נ"ז )סמ  112.01-999 -מעבור סטו'  - 442/2קבוצה 
 ואילך( 6נ"ז )סמ 100-999 -מעבור סטו'  - 442/3קבוצה 

  


