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ספר מ
 מקצוע 

 שם המקצוע 
שם המקצוע  

 באנגלית  
 שם המרצה 

מס' 
 נק'

ניתן  
 בסמ'

 Seminar A סמינר א'  206-24261
מורי  

 המחלקה 
 א' 0.5

  Seminar B סמינר ב' 206-24271
מורי  

 המחלקה 
 ב' 0.5

206-25391 
שיטות נומריות למדעי כדור 

 הארץ והסביבה  

Numerical 
Methods in Earth 
and Environmental 
Sciences 

'ב 2.5 ד"ר יובל טל  

00092-206 02. דר' י. בונה  Scientific Writing כתיבה מדעית   ב' 

 Research Seminar סמינר מחקר 206-24321
מורי  

 המחלקה 
 ב' 1.00

25341-206  Seminar C סמינר ג' 
מורי  

 המחלקה 
'א',ב 0.5  

52002-900  
 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית  

 הדרכה אחת  בכל  שנת לימודים. 

Training in 
Chemical Safety 

 א',ב' 0 

900-55001 
הכרת החוק והנהלים למניעת  

 )קורס מקוון(  הטרדה מינית 

Law and Practice on 
Prevention of Sexual 
Harassment 

  0 לומדה

 

הרישום לקורס יתבצע בסמסטר    נק"ז.  1  -קורס חובה המזכה ב   -  (206-24321)  סמינר מחקר .1

הצעת מחקר ולהציגה בפני סגל המחלקה. הציון יהיה  לימודים. בקורס זה יש להגיש  השני ל

המחקר תכנית  הצעת  להגשת  תנאי  הוא  זה  קורס  עובר/נכשל.  בסיס  לסמסטר    על  ומעבר 

 .הפקולטהות לפי דריש השלישי

ההשתתפות  מזכה .  סמסטרים  3במשך  ה בסמינר המחלקתי  חובנוכחות    -   סמינר מחלקתי .2

-206וסמינר ג'   206-24271, סמינר ב'  206-24261סמינר א'  )  עבור כל סמסטר  ק"זנ  0.5  ב

25341) . 

נק"ז. מומלץ להירשם אליו במהלך   2קורס חובה המזכה ב    –(  206-29000)כתיבה מדעית   .3

 הסמסטר השני ללימודים. 

  2.5קורס חובה המזכה ב    –(  206-25391)שיטות נומריות למדעי כדור הארץ והסביבה   .4

 נק"ז.  

וביולוגית .5 כימית  בטיחות  לחומרים  לחובה    -(  900-5-2002)  הדרכת  סטודנטים החשופים 

  הרישום לקורס יבוצע בכלכימיים או ביולוגיים ללמוד את הקורס במהלך כל שנת לימודים,  

 ההדרכה תתבצע במערכת ממוחשבת ואינה מזכה בנק"ז.  .שנה

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=206&on_course_degree_level=2&on_course=4261
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=206&on_course_degree_level=2&on_course=4271
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=206&on_course_degree_level=2&on_course=5391
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=206&on_course_degree_level=2&on_course=5391
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=206&on_course_degree_level=2&on_course=5391
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=206&on_course_degree_level=2&on_course=5391
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=206&on_course_degree_level=2&on_course=9000
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=206&on_course_degree_level=2&on_course=4321
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=206&on_course_degree_level=2&on_course=5341
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=900&on_course_degree_level=5&on_course=2001
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=900&on_course_degree_level=5&on_course=2001
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=900&on_course_degree_level=5&on_course=5001
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=900&on_course_degree_level=5&on_course=5001
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21sc.AnnualSearchResults?on_course_department=900&on_course_degree_level=5&on_course=5001


הירשם להדרכה אחת ל  חובה–  (900-5-5001)  לומדה להכרת החוק למניעה הטרדה מינית .6

 ההדרכה תתבצע במערכת ממוחשבת ואינה מזכה בנק"ז.לתואר בסמסטר הראשון ללימודים.  

קורס חובה לסגל זוטר המשתתף בהוראה בסמסטר הראשון   -  (900-5-9001)  סדנא בהוראה .7

 ללימודים. 

 


