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 על פי תאום במייל.שעת קבלה:  
 

להקנות ידע בסיסי ביסודות הביולוגיים של ההתנהגות: מבנה מערכת העצבים, תקשורת בין תאי מטרת הקורס היא 
פעם וכו'.  הקורס מורכב מהרצאה שבועית ותרגול  ופות והורמונים, מצבים פתולוגייםעצב, תפיסה, השפעות תר

 . בשבועיים
 .  Moodle חומר הקורס יפורסם באתר מודל

 (. כל עבודה 10% ) סמסטרושתי עבודות, אחת בכל כל אחת(  40%) תסמסטריאליוהציון יורכב משתי בחינות 
 

 ןעל מנת לקבל ציו ממטלות הקורס )עבודות+בחינות( תבכל אחומעלה(  65)קבל ציון עובר סטודנט חייב לכל 
 אין ציון מגן בקורס. עובר בקורס.
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במקום של הספר ולא גרסאות אחרות.  המעודכנת 11מהדורה את  באנגליתשימו לב:  אתם מתבקשים לקרוא 
 שסומן קריאה "לא חובה" הכוונה שלא תיבחנו על פרטים מעבר למה שניתן בהרצאה.
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