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 זת מערכת שעות תשע"ייבנ

ת רק לאחר תשלום מקדמת שכר לימודבניית מערכת מתאפשרחשוב! 

"יתהמערכתתתבצעעיבניזבשנתהלימודיםתשע״


ברישוםלחבילתשיעורים.הסטודנטים

לפיהשנתוןאשרמגדיראתמתווהתכנית,סטודנטים"חבילהשעורים"מכילהאתכלהשיעוריםהמותאמיםל

הלימודיםבפריסהשלארבעשנותלימוד.

שנהא'מוצעיםלתלמידישנהא',קורסישנהב'מוצעיםכךשקורסי,תבנויהע״פפריסתהתכניתבשנתוןהמערכ

לתלמידישנהב'וכןהלאה.

 לתשומת לבך,

 .חובותהלימודיםבכלשנהולוודאשסיימתאתלמפות,ימתוךהאתרטחשובלהדפיסאתהשנתוןהרלוונ .1

ולכןלמחיקתכלהחבילהבמידעהאישיתגרוםפלטפורמת"רישוםלקורסים"במידעהאישימחיקתקורסדרך .2

םסטודנטיהבקשהלרכזתהטשליחתמיילעםפרו"ימתוךהמערכתמתאפשרתעמסוייםקורסביטולרישוםל

 יים.בתקופתשינואועוץיבזמןתאריכייהרלוונטית

 חובה אחר סבחפיפה עם קור, השלמתו בשנים הבאות לא תתאפשר סקורלתשומת לבך, במקרה בו בטלת 

אליו נרשמת במסגרת  סה להעביר בקשה למחיקת קורטחשוב שתבחן אופציה זו לפני ההחל ,ולכן

החבילה.

מקוםסיסאחרתהינהעלבהעדפהובחירהבחבילהאחתעלפניישנםמסלוליםעםמספרחבילותלבחירה, .3

יםהמאוגדיםבחבילה.ספנויבקור

 :עליךלהירשם,נוסףלרישוםלחבילה .4

.ורטקורסי אנגלית לפ .א

 .'בשנהסוףעדבאנגלית"פטור"לרמתלהזכירך,סטודנטמחוייבלהשליםאתחובותיובאנגליתולהגיע

דיקןאודותהקורסיםהמוצעיםבשנתתשע"זבאתרהמכללה<עמודפרטים-קורסי מעורבות חברתית .ב

סטודנטים

-( בינונית ומטהבגרות בלשון והבעהקורסי עברית לסטודנט שרמתו בעברית )ע"פ סיווג פסיכומטרי/  .ג

 ב'.-הרשמהמבוצעתע"ירכזתהסטודנטיםבאופןאוטומטילכלהסטודנטיםהנדרשיםלכךבשניםא'ו

 הרשמהמבוצעתע"ירכזתהסטודנטיםבאופןאוטומטי-יישומיפרויקט עבודה מעשית, קורסי פדגוגיה,  .ד

הרשמהמבוצעתע"ירכזתהסטודנטיםבאופןאוטומטי-וקורס יישומי מחשב סדנת פלאו"ת  .ה

שיםלבלקורסיםמקווניםהמאוגדיםבחבילה,יופיעובמסךרישוםלקורסבתצוגהתחתכפתור"קורסיםללא .5

 מועד"

←ביתספרלחינוך←)סטודנטיםהמכללהםלקורסיםיתבצעבהתאםלתאריכיםשמפורסמיםבאתרהרישו .1

לחץכאן-רישוםלקורסיםתשע"ז(

 30.10-10.11/11-תאריכיתקופתשינוייםסמסטרא'

סךרישוםלקורסים<בחירתהחבילההמוצעת<לחיצהעלכפתור"רישום".מ-בחירתחבילתשיעורים .7

 




 

 





***ייתכנושינוייםבחבילותהשיעורים.

08-8588115פוןטלב09:00-15:00השעותביןהמערכתהרכבתבמועדיפועללקורסיםברישוםתמיכהמוקד
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 .סטודנטיםהתולרכזניתןלפנותלמוקדהתמיכהובנושאמערכתהשעותבעיהכלב

 .פתרוןלמתןיחזורונציגמיילשלחאוהודעההשארנא,הפעילותעומסמפאת,מענהשאיןבמקרה
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  על יסודי לשון והסטוריה שנה א' תשעז

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

45ד"ר שלף קרניפסיכולוגיה של גיל הנעורים - מקוון100350-00 2.002.00

9ד"ר יפת אילתתחביר עברי למתמחים12:1513:45710065-03א 6212.002.00

12ד"ר דן דורון(יסודות הדקדוק (למתמחים14:0015:30710095-01א 6232.002.00

10ד"ר תמיר רבקהחקר השיח למתמחים15:4517:15710070-01א 6242.002.00

ד"ר ולדימירסקימבוא לעת העתיקה - תולדות יוון08:3010:001100060-00ב
אירנה

6 5191.001.00

ד"ר שניצר מימוןמבוא לימי הביניים המוקדמים10:1511:451100044-00ב
מירב

4 5211.001.00

מבוא לתולדות עם ישראל בתקופת12:1513:451100158-00ב
בית שני

6ד"ר שחר דוד 5252.002.00

(פמיניזם, מגדר וחינוך (במקום חינוך14:0015:30100625-00ב
ערכי

21ד"ר גלעד אתי 1.001.00קרוון 64

24ד"ר פלדמן ענתישראל - מדינה יהודית13:3015:00810054-00ג 5241.001.00

14ד"ר תמיר רבקהלשון וחברה12:1513:45710010-01ה 6251.001.00

1ד"ר מור וורם אריהפילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך14:0015:30100101-01ה 5221.001.00

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

(הדרכה במקורות עזר לחקר העברית710101-00
ולהוראתה- מקוון (במקום הדרכה

ביבליוגרפית

13ד"ר יפת אילת 1.001.00

45ד"ר שלף קרניפסיכולוגיה של גיל הנעורים - מקוון100350-00 2.002.00 המשך

9ד"ר יפת אילתתחביר עברי למתמחים12:1513:45710065-03א 6212.002.00 המשך

12ד"ר דן דורון(יסודות הדקדוק (למתמחים14:0015:30710095-01א 6232.002.00 המשך

10ד"ר תמיר רבקהחקר השיח למתמחים15:4517:15710070-01א 6242.002.00 המשך

ד"ר ולדימירסקימבוא לעת העתיקה - תולדות רומא08:3010:001100061-00ב
אירנה

5 6121.001.00

מבוא לימי הביניים המאוחרים10:1511:451100045-00ב
והתקופה הקדם מודרנית

ד"ר שניצר מימון
מירב

5 5231.001.00

מבוא לתולדות עם ישראל בתקופת12:1513:451100158-00ב
בית שני

6ד"ר שחר דוד 5252.002.00 המשך

0ד"ר רייך ורדכתיבה עיונית13:3015:00740008-01ג 6161.001.00

23ד"ר דן דורוןלשון שירי ילדים15:1516:45710085-00ג 5161.001.00

יסודות הסמנטיקה והלקסיקון10:1511:45740030-01ה
למתמחים

11ד"ר דן דורון 6251.001.00

9ד"ר תמיר רבקהתולדות הלשון12:1513:45710015-02ה 6251.001.00

13ד"ר מגן סמדרהניב וגלגולו14:0015:30710043-01ה 5021.001.00

18/09/2016 15:03:05

טו' אלול תשע"ו
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