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תכנית הלימודים מובנית ברובה* 

לא ניתן לקחת קורסי בחירה' בשנה א* 

להיצמד לתכנית הלימודים כפי שמופיעה בשנתון יש * 

(http://in.bgu.ac.il/teva/DocLib/Shnaton/2019/cs01.pdf)ט "לשנת תשעהמחלקה 

ותקנון     באחריות הסטודנט להכיר את שנתון המחלקה * 

.הפקולטה

תכנית הלימודים  

http://in.bgu.ac.il/teva/DocLib/Shnaton/2019/cs01.pdf


נעים להכיר" השנתון"

.  שלכם עם האוניברסיטה למשך כל שנות התואר" החוזה"השנתון הוא 

הינו השנתון המחייב עבורכם בו תוכלו למצוא את תכנית ט"תשעשנתון 

. למשך כל התוארהרלוונטית לכם הלימודים 

, חופשות לימודים, העבודות, בשנתון מפורטים הנהלים בנושאי הבחינות

....  תנאי מעבר ועוד ועוד

!הכרת השנתון חשובה והכרחית
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'שנה א-מבנה הלימודים
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' שנה א-מבנה הלימודים
ביואינפורמטיקה
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.יש להתעדכן בשנתון בנוגע לתכנית הרלוונטית לכם

.אלחדדמיכאל ' פרופ–יועץ תכניות משולבות 

תכניות לתארים כפולים
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מערכת שעות
.באופן אישיבניית המערכת היא פעולה ממוחשבת שכל סטודנט מבצע 

.מזכירות המחלקה אינה מבצעת רישום

בחלון הזמן המערכת תיפתח לרישום ועליכם לבחור בקורסים 

לא ניתן להירשם לקורסים שונים  -שימו לב.הרלוונטיים לכם

.המתקיימים בשעות חופפות

.אופציות למערכת שעות' להכין מבעוד מועד מסמומלץ

.בתום הרישום באחריותכם להפיק תדפיס רישום לקורסים

התדפיס מהווה אסמכתא שהנכם רשומים לקורס
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תרגולים

שמהווים חלק אינטגרלי  קורסי החובה מלווים בתרגולים

.מהקורס ומתקיימים בקבוצות קטנות עם מתרגל

.יש להירשם גם לתרגולבמקביל לשיעור עצמו 

הנוכחות בתרגולים במהלך הסמסטר חשובה להצלחתכם  

.בקורס
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אלו הפרטים –שם המשתמש והסיסמא איתם נרשמתם לאוניברסיטה 

בדיקת  , כדוגמת הרישום)איתם יש להיכנס לכל חלון מידע אישי 

( תדפיס לימודים ועוד, ציונים

09-11.10.18הרישום לקורסים לתואר ראשון יתקיים  בתאריכים 

.בהתאם לחלון זמן אישי

:  הרישום מתבצע דרך הקישור הבא

http://in.bgu.ac.il/Pages/courses-reg.aspx

מערכת הרישום  
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לקורסי מתמטיקה201בלבד או 202נרשמים לקורסים המתחילים בקוד למדעי המחשב במחלקה 

סמל הקורס במערכת הרישום
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?האם ניתן להחליף קבוצות קורסים לאחר שנרשמים אליהם



.לזמן מוגבל–כן 

תקופת  "בתחילת כל סמסטר יש תקופה קצרה של כשבועיים המוגדרת כ

להתרשם ולהחליף , בתקופה זו ניתן להיכנס לקורסים השונים". שינויים

. קבוצות במידת הצורך 

.שינוי הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בלבד

. זו ניתן גם לבצע רישום או לבטלובתקופה 

לאחר כל שינוי ברישום יש להפיק תדפיס רישום עדכני

!  בתום תקופת השינויים לא ניתן לערוך אף שינוי ברישום-שימו לב
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.ההרשמה מתבצעת באופן מקוון. כן

?ל"האם אפשר להירשם מחו

ט"למדעי המחשב                                                                                    יום אוריינטציה תשעהמחלקה 



במקרה של שירות מילואים פעיל בתאריכי הרישום יש לשלוח מייל  

avival@bgu.ac.ilאביבה לוי ' גב-של מדעי המחשבהפקולטיתלרכזת 

, ולפרט את הקורסים אליהם הנך מעוניין להירשם כולל מספר קורס

. תרגולומספרהרצאה מספר 

.מזהים מלאיםפרטים יחד עם לצרף את הזימון למילואים יש , בנוסף

06.10.18ל יש לשלוח עד לתאריך "את הפניה הנ

.ל בקשתכם לא תטופל"בהיעדר אחד מהפרטים הנ

?ומה קורה אם אני במילואים

התמונה להמחשה בלבד

ט"ם אוריינטציה תשעיולמדעי המחשב                                                                                                                  המחלקה 

mailto:avival@bgu.ac.il


אתר המחלקה 

http://in.bgu.ac.il/teva/cs/Pages/default.aspx

-באתר תוכלו למצוא מידע על הסגל האקדמי והמנהלי של המחלקה

מערכת , מערכת פניות לסטודנטים, כתובות דואר אלקטרוני, שעות קבלה

.קביעת תורים למזכירות וטפסים שונים להורדה

ל  "כלל ההודעות במחלקה מתפרסמות דרך תיבת הדוא! חשוב

, שינוי כיתות, עדכונים שוטפים ברמה יומיומית-האוניברסיטאית שלכם 

.  פרסום ציונים ועוד, ביטולי שיעורים

באחריותכם לעקוב ולהתעדכן אחר הפרסומים
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http://in.bgu.ac.il/teva/cs/Pages/default.aspx


:ועדת הוראה מחלקתית
דניאל ברנד' ר ועדת הוראה פרופ"יו

.  ועדת ההוראה דנה בבעיות המתעוררות בכל הנוגע לתכנית הלימודים ולבעיות פרט

?הוראהלועדתמתי נכון לפנות 
.אפשרויות לפריסת תואר, תלונה לגבי קורס או מרצה, בקשת פטור מקורס

ר ועדת ההוראה יקיים שעות קבלה שבועיות אליהן ניתן להגיע באופן חופשי ללא  "יו
.  תיאום מראש

.  הנמצאת באתר המחלקהמערכת הפניות הוראה יעשו דרך לועדתפניות בכתב 
.ר לא יענו"פניות למייל האישי של היו

אישית או רגשית כרונית לא תידון על ידי ועדת  , בקשה להקלות בגין בעיה רפואית
.י דיקנאט הסטודנטים"הוראה אלא ע

ט"למדעי המחשב                                                                                    יום אוריינטציה תשעהמחלקה 



.65וממוצע כללי מינימום ' לפחות בקורסי חובה שנה א56ציון 

תלמיד שלא יעמוד בתנאי המעבר או ייכשל במקצוע חובה לאחר שהיה 
.יהיה מועמד להפסקת לימודיםרשום אליו פעמיים

בתום הפקולטיתמקרים אלו ייבחנו באופן פרטני על ידי ועדת ההוראה 

.  הסמסטר

'ב-ל' תנאי מעבר משנה א
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:בעיות מחשוב שונות
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:  יצירת קשר עם רכזות המחלקה

/https://cs-tc.cs.bgu.ac.il-מערכת הפניות בכתובת 

ה  -מענה טלפוני ימים א

10:00-13:00' ד–' ימים א: קבלת קהל

:מערכת לקביעת תורים למזכירות

http://meeting.cs.bgu.ac.il/0_department_select.aspx
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זהבה קובני  
kubani@bgu.ac.il08-6477843

בת אל גולדשטיין  
batelgo@bgu.ac.il08-6428003

יאנה פנחס 
stdadmin@bgu.ac.il08-6461610

https://cs-tc.cs.bgu.ac.il/
http://meeting.cs.bgu.ac.il/0_department_select.aspx
mailto:KUBANI@bgu.ac.il
mailto:batelgo@bgu.ac.il
mailto:stdadmin@bgu.ac.il


שתהיה שנת לימודים
פורייה ומוצלחת

?שאלות


