
 אילן-אוניברסיטת בר  - התכנית למדעי המוח
 סטודנט/ית יקר/ה,

התכנית למדעי המוח מברכת אותך על קבלתך ללימודים ומאחלת לך הצלחה. להלן 

 :ל"בתוכנת הפריא מספר הערות חשובות להצלחת הרישום

תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית, הכוללת את כל הקורסים שהסטודנט חייב בהם  

-)א לפי שנים לתכנית מדעי המוח מורחבמדעי המוח. לצפיה ברשימת קורסים בתכנית ל

  :יםהבא יםג( לחץ על הקישור

m_2016_2017.pdfhttp://www.gondabrain.biu.ac.il/Undergraduate/docs/extended_progra

N27101-N2017,-N27,-https://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments= 
 

 מדעי המוח מורחב - רישום לשנה א'

טודנט/ית לשנה א' יפתח אשכול קורסי חובה אליו הוא/היא צריך/ה להרשם. פני הסל

לאחר ההרשמה לאשכול הקורסים של התכנית, יש לשבץ את יתר קורסי החובה, כגון 

לימודי יסוד ואנגלית. אנו ממליצים לא להעמיס על תכנית הלימודים בשנה א', ולכן לא 

 לקחת יותר מקורס יהדות אחד.

 מדעי המוח מורחב -- ג'-ו רישום לשנה  ב'

  ביולוגי/ התנהגותי. –התמחות  ג' מבוססת על בחירת מסלול-תכנית הלימודים לשנה ב' ו

ג', יערוך/תערוך לעצמו/ה טיוטת מערכת שעות לפי ימים -כל סטודנט/ית שעולה לשנה ב' ו

 ושעות לסמסטר א' + ב' במסלול אליו הוא/היא שייך/ת.

 בהקדם האפשרי, במייל:  ,ר, לרכזת התכניתיש להודיע על המסלול הנבח

Brain.science@mail.biu.ac.il.  

 

 נקודות 76מורחב נדרשים לצבור סה"כ במסלול הלומדים לתואר ה םתלמידיהכל 

 (.וקורס כללי אנגלית,להשלמת התואר )לא כולל יהדות

 ות הוא על אחריות הסטודנט/ית!חישוב מספר הנקוד
 

עבור המעבדות עליכם להצטייד בחלוק לבן וציוד נוסף, בהתאם לדרישות המעבדה. נא 

 לברר מול מזכירות התכנית.

 

 חוקרי המוחיש לתאם מראש עם אחד מ - פרקטיקום מעבדה מתקדמת )שנה ג'(

את במרכז )רשימה חוקרים נמצ אוניברסיטהאת האפשרות לביצוע המעבדה המתקדמתב

 2שעות שבועיות ומזכה ב  80 – 60. המעבדה מחייבת עבודה בהיקף של לחקר המוח(

שעות שנתיות(.  עליכם לסיים את הפרוייקט במהלך שנה ג' ולקבל עליו ציון  2נקודות ) 

ומעלה מוזמנים לבצע  90לתמידי שנה ב' מצטיינים )ממוצע ציונים מ  עד סוף השנה.

 אישור מורה אחראי פרקטיקום לכל מסלול(.פרקטיקום כבר בשנה ב' ב

 

 (/ פילוסופיה)מדעי המחשב/ פיזיקה/ בלשנות אנגלית :ראשיים-מסלולים דו

 במסלולים אלו אין בחירה כלל ויש להרשם לכל החובות כפי שהם מופיעים בפריא"ל.

 נודיע בצורה מסודרת לסטודנטים(.  –)במידה וחל שינוי בנושא הבחירה 
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ייתכנו עדיין שינויים בימים ובשעות קיום הקורסים המתפרסמים  -לתשומת לבכם

 במערכת. 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                   
 חמוטל סלובין פרופ'                         
 התכנית למדעי המוח תראש                   

 
 
 

 
 

)שנים א,ב,ג( לתכנית המסלול המורחב  
https://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N27,-N2017,-N27101 
 
 קורסי מסלול המורחב בהתמחות הביולוגית )שנים ב,ג(
 
https://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N27,-N2017,-N27000001 
 
 קורסי המסלול המורחב בהתמחות ההתנהגותית )שנים ב,ג(
 
https://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N27,-N2017,-N27000003 
 

מדעי המחשב –ראשי מדעי המח -מסלול דוה לתכנית  
 
https://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N27,-N2017,-N27250 
 

פיסיקה –ראשי מדעי המח -לתכנית המסלול דו  
 
https://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N27,-N2017,-N27252 
 

בלשנות אנגלית –ראשי מדעי המח -לתכנית המסלול דו  
 
https://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N27,-N2017,-N27253 

 

 
פילוסופיה –ראשי מדעי המח -לתכנית המסלול דו  

https://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N27,-N2017,-N27251 
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