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21.8.18 

 

,סטודנטים יקרים שלום רב  

 

 אנו שמחים להביא לידיעתכם כי החוג לכימיה פותח גם השנה קורס קיץ מקוון: "כימיה אורגנית לתלמידי

 ביולוגיה"  )69171(.  הקורס נועד אך ורק לתלמידים שלמדו את הקורס בשנה החולפת והמבקשים לשפר

 את ידיעותיהם וציונם בקורס

. 

 המודל אתר באמצעות הקורס בהרצאות לצפייה גישה תינתן לנרשמים :הקורס מתכונת. 

 השני בשבוע ,בלבד אחד תרגול ,האחרון ובשבוע הראשון בשבוע) שבועות ארבעה :הקורס משך  

 (.תרגולים 3 ,והשלישי

 1,030 :הקורס עלות ₪. 

 

 ן:כלהל פרונטלית יתקיימו הקורס תרגולי

 תאריך 

 

 מיקום יום שעות

1 23.8.18 

 

 217 שפרינצק ה' 13:00-9:00

 ד' 15:00-11:00 5.9.18 2

 

 217 שפרינצק

3 6.9.18 13:00-9:00 

 

 117 שפרינצק ה'

4 7.9.18 13:00-9:00 

 

 217 שפרינצק ו'

5 12.9.18 13:00-9:00 

 

 217 שפרינצק ד'

6 13.9.18 13:00-9:00 

 

 217 שפרינצק ה'

7 .18.941 13:00-:009 

 

 217 שפרינצק 'ו
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 :בחינה מועדי שני יתקיימו לקורס

 .א' פלדמן באולם 10:00 בשעה '(ב יום) 17.9.18 בתאריך 'א מועד .1

 .א' פלדמן באולם 0010: בשעה '(ה יום) 4.10.18 :בתאריך 'ב מועד .2

    הבהרות חשובות:

 או '(א) הרגיל – (69166) הרגיל בקורס הבחינה ממועדי באחד בהיבחנות מותנית בקורס ההשתתפות .1

 '(.ב) הנוסף

 .ועניין דבר לכל קורס על כחזרה נחשב הקורס לימוד .2

 יש מקרה ובכל השלישית בפעם קורס על לחזור ניתן לא ולימודים הוראה נהלי פי על ,לידיעתכם .3

 .בפקולטה ההוראה לוועדת זו בבקשה לפנות

 

 הנחיות לרישום לקורס:

 

באתר הפקולטה  התשלומים אתריוכלו להירשם באמצעות כרטיס אשראי דרך ' תלמידים שנבחנו במועד א

כימיה אורגנית לתלמידי  –קורס קיץ : "יש לבחור את סוג התשלום'(. יום ב) 30.7.18 -החל מ, למדעי הטבע

 .(69171)" ביולוגיה

תלמידים שלא נבחנו במועד א' והמתעתדים להיבחן במועד ב' שיתקיים בתאריך 21.8.18, רישומם יתבצע 

 במזכירות החוג, ויהא בבחינת רישום על תנאי עד להיבחנותם במועד הנוסף של הקורס הרגיל )69166(.

 לכשתאושר השתתפותם בקורס, יוכלו להשלים את הרישום באמצעות אתר התשלומים.

.יאבדו את זכאותם להירשם לקורס הקיץ, במידה ולא ייבחנו גם במועד זה, כאמור  

 הערה: פתיחת הקורס מותנית במס' מינימלי של 15 נרשמים.

.פרטי ההתקשרות מטה, מזכירות החוג לכימיה, ניתן לפנות אלינו, לפרטים נוספים  

 

 

, בברכת הצלחה בבחינות       

 מיכל נוה      

מזכירה לענייני הוראה          
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