
  

 

 

 

 

    
 

02.09.2018 

 שלום רב,

 טע"' תשאסמסטר  – רישום לקורסים לתואר ראשוןהנדון: 

 

 צוות הפקולטה מאחל  לכם הצלחה בלימודים ובבחינות. עם פתיחת שנת הלימודים

 14.10.18  טע"תש כ"ט בתשרי  ראשוןיחל ביום  טע"' תשאסמסטר 

לעיין בנוהל הלימודים של תואר ראשון, המפורסם באתר הפקולטה, לגבי לתשומת לבכם, מומלץ 

 חובותיכם וזכויותיכם.

 רישום לקורסים .א

באתר  8201אוקטובר ב 11עד  7בתאריכים הרישום לקורסים יתקיים  -מועדי הרישום .1
 . האינטרנט

 כנס למסך "בדיקת חלונות יהרישום יתבצע בהתאם לחלונות הזמן המפורטים מטה. מומלץ לה

 את מועד רישומכם.זמן לרישום" ולוודא 

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

  ניתן לחזות במצגת הממחישה את הליך הרישום.

http://mediaserver.bgu.ac.il/Yeutz/Yeutz.asp 

 

באתר לפני התחלת הליך הרישום יש לעיין במערכת השעות המפורסמת  -מערכת שעות .2
 האינטרנט

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco 

 למידע אקדמי נוסף

u.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP:14995140016512https://bgu4u.bg 

לכן כולל תשלום מקדמה. המערכת הממוחשבת בודקת תשלום חובות,  ם:לתשומת לבכ .3
לברורים ניתן  תלמידים, אשר לא ישלמו את כל חובותיהם, לא יוכלו לערוך רישום לקורסים.

 לפנות למדור חשבונות סטודנטים.

 נמצאת באתר הפקולטהמופיעה בהמשך המסמך וטודנטים רכזות לענייני ס רשימת .4
http://in.bgu.ac.il/engn/Pages/FacultyCoord.aspx 

 :בחינות סמסטר ובחינות מועד מיוחד .5

 .22.2.2019בתאריך , ותסתיים 13.1.2019תחל בתאריך  טתקופת בחינות סמסטר א' תשע" (א

לבדוק את תאריכי הבחינה טרם הרישום לקורסים. תאריכי בחינות סמסטר ניתן  (ב
מפורסמים בקישור שלהלן, לוח בחינות אישי ורישום למועד ב': 

http://bgu4u.bgu.ac.il/html/exam . 

ב' כשבוע טרם מועדי  -תפרסם את לוח בחינות מועדי א' ויחידת הבחינות האוניברסיטאית  (ג
 (.2.4הרישום )נוהל בחינות אוניברסיטאי, סעיף 

 
 

 הפקולטה למדעי ההנדסה

http://in.bgu.ac.il/Pages/courses-reg.aspx
http://mediaserver.bgu.ac.il/Yeutz/Yeutz.asp
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP:14995140016512
http://in.bgu.ac.il/engn/Pages/FacultyCoord.aspx
http://bgu4u.bgu.ac.il/html/exam


  

 

. טובמהלך סמסטר ב' תשע" 14.03.2019 תאריךבחינות מועד מיוחד תתקיימנה החל מ (ד
באחריות הסטודנט לבדוק שבועות לפני הבחינה.  3, עד פרסום תאריך בחינת מועד מיוחד

כחודש לפני תום סמסטר א' יועבר אליכם דף מנהלי בנושא מועד  .חינהאת תאריכי הב
 . מיוחד

 להלן קישור לנוהל בחינות אוניברסיטאי באתר מזכירות אקדמית:  (ה

http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/%2003.2016חדש%20בחינות%20נוהל.pdf 

 

 שעות הרישום לקורסים

 שנה ד'

 :פי החלוקה הבאהל 07.10.2018' אביום 

 המחלקה להנדסת תעשייה וניהול -08:30שעה המהחל -

תוכנית להנדסת תוכנה מחלקה להנדסת מערכות תקשורת, הה –09:00שעה המהחל -

 מידע תוכנה והמחלקה להנדסת מערכות ו

 המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים )כולל התוכנית להנ' מחשבים(  -  09:30שעה המהחל -

 ביורפואית החלקה להנדסה כימית והמחלקה להנדסהמ  -10:00שעה המהחל -

 המחלקה להנדסת בניין   -  10:30שעה המהחל -

להנדסת חומרים והמחלקה  המחלקה ,המחלקה להנדסת מכונות  -11:00שעה המהחל -

 נולוגיהלהנדסת ביוטכ

 23:59ועד  16:00החל מהשעה פתח שוב וי 12:00יסגר בשעה הרישום יחלון 

 

 שנה ג' וכן תלמידים שהתקבלו ממכללת ספיר ומקמפוס אילת

 לפי החלוקה הבאה: 08.10.2018ביום ב' 

מערכות תוכנה ומידע, התוכנית להנדסת תוכנה, המחלקה להנדסת  -12:30שעה המהחל -

 והמחלקה להנדסת בנייןהנדסת מערכות תקשורת 

חומרים והמחלקה מכונות, המחלקה להנדסת המחלקה להנדסת  -13:00שעה המהחל -

 להנדסת ביוטכנולוגיה 

 המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים )כולל התוכנית להנ' מחשבים( -13:30שעה המהחל -

 המחלקה להנדסה כימית, והמחלקה להנדסה ביורפואית -14:00שעה המהחל -

 המחלקה להנדסת תעשייה וניהול -14:30 השעהמהחל -

 23:59ה הרישום לקורסים במחלקות יסתיים בשע

 

 שנה ב'

 :לפי החלוקה הבאה 09.10.2018ביום ג' 

, המחלקה להנדסת חומרים והמחלקה המחלקה להנדסת מכונות -08:30שעה המהחל  -

 להנדסת ביוטכנולוגיה

 הנדסת בניין –09:00שעה המהחל  -

 המחלקה להנדסת תעשייה וניהול -09:30 שעה המהחל  -

 המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים )כולל התוכנית להנ' מחשבים( -10:00 שעה המהחל  -

    המחלקה להנדסת מערכות תקשורת, המחלקה להנדסה ביורפואית  -10:30 שעההמהחל  -

 והמחלקה  להנדסה כימית  

http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/נוהל%20בחינות%20חדש%2003.2016.pdf


  

 

 מידעו תוכנההמחלקה להנדסת מערכות  -11:00 שעה המהחל  -

 תלמידי התוכנית להנדסת תוכנה

  . הפקולטה למדעי הטבעבמסגרת בשנים א' ב' יערכו את הרישום לקורסים 

 23:59ועד  16:00החל מהשעה פתח שוב וי 12:00יסגר בשעה הרישום יחלון  

 

 שנה א'

 :לפי החלוקה הבאה 10.10.2018' דביום 

חומרים והמחלקה מכונות, המחלקה להנדסת המחלקה להנדסת  -8:30החל מהשעה -

 להנדסת ביוטכנולוגיה 

 המחלקה להנדסת תעשייה וניהול - 09:00החל מהשעה -

 המחלקה להנדסת מערכות תקשורת והמחלקה להנדסת בניין -09:30 החל מהשעה -

ביורפואית והמחלקה  החלקה להנדסה כימית, המחלקה להנדסהמ -10:00 החל מהשעה  -

 מידעתוכנה וכות להנדסת מער

 המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים )כולל התוכנית להנ' מחשבים( -10:30החל מהשעה -

 תלמידי התוכנית להנדסת תוכנה

 יערכו את הרישום לקורסים בשנים א' ב' במסגרת הפקולטה למדעי הטבע.

 23:59ועד  16:00החל מהשעה פתח שוב וי 12:00סגר בשעה יהרישום יחלון 

 

 23:59לקות יסתיים בכל יום  בשעה לקורסים במחהרישום 

 תקופת השינויים .ב
 

 8.00-10.00בין השעות  14.10.2018א' יום תחל בתקופת השינויים 

 .13:00בשעה  28.10.2018באופן רצוף עד יום א'  09:00שעה החל מה 15.10.2018ב'  יוםותימשך ב
 

 . 12:30עד  10:30בין השעות  ד'-א'ת קבלת קהל בימים והסטודנטים  מקיימ רכזות
 

 רישום לקורסים כלליים

 12:30שעה החל מה 11.10.2018' יום ה-'שנה ד

  13:30 החל מהשעה 11.10.2018' יום ה -'שנה ג

הרישום . ועד תום תקופת השינויים :009שעה המ 15.10.2018' בהחל מיום  -'+ ב 'שנים א

  .על בסיס מקום פנוי בלבדהינו 

  לפנות בנושא במידה ואין מקום. אבקשכם לא

 .מעלה, רישומו יבוטל  הרישום המצוינים יליים לפני מועדלשירשם לקורסים כסטודנט 

 

   קורסים כלליים

 רק קורסים מוגדרים ממדעי הרוחנק"ז בלימודים כלליים.  4כחלק מלימודי התואר הראשון עליכם לצבור 

  מוכרים כלימודים כלליים. ,בחינה מסכמת, שהציון הסופי בהם נקבע על סמך )למעט שפות זרות(

 נק"ז מהיחידה לחינוך גופני, ספורט ייצוגי וקבוצות מוסיקליות מוכרות. 2נק"ז ניתן לצבור עד  4מתוך 

 בדף הבית של אתר הפקולטה תחת מבזקים תופיערשימת הקורסים הכוללת תיאור הקורס ופרטים נוספים 

 .בסמוך למועד הרישום



  

 

http://in.bgu.ac.il/engn/Pages/default.aspx 

 . הרשימה תעודכן בסמוך למועד הרישום.מטה מופיעה גם בקישוררשימת הקורסים הכלליים נוחיותכם ל

ls/scwp/!app.gate?app=dcohttps://bgu4u.bgu.ac.il/p 

 רשאים להירשם באמצעות האינטרנט .ג

 ותלמידים במעמד אקדמי תקין.שהתקבלו כתלמידים מן המניין תלמידים 

 לא לתואר ותלמידים שמעמדם האקדמי אינו תקין םלתלמידירישום לקורסים  .ד
ראש ועדת יושב שיערכו רישום לקורסים אצל הרכזת לענייני סטודנטים, לאחר  שלא לתוארתלמידים 

 כנית הלימודים שלהם.ות בחן את מעמדם ובכפוף לאישורההוראה י

כישלונות, יוכלו להירשם לקורסים רק  3ותלמידים שצברו  65-תלמידים שממוצע הציונים שלהם נמוך מ

פרטני , בהמשך למכתב על ידי יו"ר וועדת ההוראה המחלקתית תאושרלאחר שתוכנית הלימודים שלהם 

 א.שלח בנושיש

 וחובות להשלמה הליך הרישום .ה

האחריות לבדוק אם  מוטלת עליכםהסטודנטים בפקולטה,  רכזותבמקרה של בקשות לרישום באמצעות 

 בקשתכם התקבלה ובוצע עבורכם הרישום המבוקש. יש להוציא תדפיס מעותק הרישום שבוצע כאסמכתא.

חובה להשלים  -(90055001) מיניתולומדה להכרת החוק למניעת הטרדה ( 11360100)הכרת הספרייה 

רשם לקורסים המקוונים באמצעות אתר ההרשמה. תלמיד שלא יבמהלך השנה הראשונה ללימודים. יש לה

 ישלים את הלומדה תחסם עבורו הגישה למערכת מידע אישי. 

 שנה ב'.עד תום  מתקדמים ב'בהתאם לנוהלי האוניברסיטה יש להשלים אנגלית  -אנגלית כשפה זרה

 תלמידים שלא יעמדו בכך יופסקו לימודיהם.

 

באתר המזכירות האקדמית. מפורסמים לקבלת פרס כניסה ופרסי הצטיינות  םתנאיה -מערכת מלאה

תלמידים, שנתקלים בבעיה בצבירת נקודות הזכות הנדרשות, יפנו בבקשת סטודנט לרכזות לענייני 

 .ותהנדרשנקודות הזכות להגיע לסך רה במטברישום לקורסים נוספים להם  נהסטודנטים, שתסייע

 בדיקת הרישום .ו

בוקש ואם יש לבדוק אם הרישום שבוצע מתאים לרישום המיך הרישום לקורסים או השינויים, בתום תהל

 יש להדפיס עותק מהרישום לקורסים כאסמכתא לרישום.  סך נקודות הזכות מתאים.

 התדפיס.לא יאושר רישום בדיעבד לקורסים, לכן בדקו היטב את 

 

במקרה של תקלה בהליך הרישום, יש לפנות מיד לרכזת לענייני סטודנטים או למערך המחשוב לפי סוג 

לא תתקבלנה בדיעבד . בפתרון הבעיה הדבר יסייע ,השגיאה הופיעהבו מסך הרצוי לצלם את התקלה. 

 בקשות לרישום או לשינוי ברישום בשל תקלה שלא דווחה בזמן אמת.

 דדמי טיפול מיוח .ז
 ,בדמי טיפול מיוחד (תאושרהחריגה אם  )אפילו תחויב חריגה מהמועדים הנקובים או מנהלי הפקולטה

 בהתאם לכללים הנקבעים על ידי מדור חשבונות סטודנטים.

http://in.bgu.ac.il/engn/Pages/default.aspx
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco


  

 

 אישור לימודים .ח
בתום הרישום לקורסים תוכלו להדפיס לעצמכם תדפיס רישום לקורסים ואישור לימודים. אין צורך 

אישורים על פי בקשה על ידי רכזות הסטודנטים  לתשומת לבכם: הנפקת על אישור זה.בחותמת המזכירות 

 בפקולטה כרוכה בתשלום, לכן מומלץ להוציא מספר אישורים לשימושים שונים בתום תקופת השינויים.

 

כיון שהעומס על הטלפונים אינו רכזות לענייני סטודנטים בפקולטה למומלץ לפנות במייל בתקופה זו, 

 .מאפשר מענה יעיל

 

 בברכת שנת לימודים פורייה ובהצלחה בלימודים,

 למדעי הנדסה צוות הפקולטה

 

 רשימת רכזות לענייני סטודנטים בפקולטה:

 

 e-mail טלפון רכזת הסטודנטים שם המחלקה

הנדסת חשמל 

והתוכנית ומחשבים 

 להנדסת מחשבים

 

 alonihad@bgu.ac.il 08-6461440 הדר פליישר

 חשמלהנדסת 

 ומחשבים

 

 mks@bgu.ac.il 08-6477227 שטרן -מעיין קקון

 הנדסת מכונות

 

 sisi@bgu.ac.il 08-6461217 סיסי שריקי

 hillweiz@bgu.ac.il 08-6479272 הילה ויצמן הנדסת מכונות

 הנדסה כימית

 

 vaknini@bgu.ac.il 08-6461447 ענבל רואש

 הנדסה ביורפואית

 

 vaknini@bgu.ac.il 08-6461447 ענבל רואש

 הנדסת תעשיה וניהול

 

 iemfac@bgu.ac.il 08-6477226 לימור אלגבסי

 הנדסת תעשיה וניהול

 

 iemfac@bgu.ac.il 08-6461216 אפרת קורנט

 הנדסת חומרים

 

 galitb@bgu.ac.il 08-6461441 גלי בלנק

 הנדסת ביוטכנולוגיה

 

 galitb@bgu.ac.il 08-6461441 גלי בלנק

הנדסת מערכות 

 תקשורת

 

 jcardozo@bgu.ac.il 08-6477228 קישון-ג'ניפר קרדוסו

-הנדסת תוכנה שנים ג'

 ד'

 

 jcardozo@bgu.ac.il 08-6477228 ג'ניפר קרדוסו קישון



  

 

 הנדסת מערכות מידע

 

 okun@bgu.ac.il 08-6479402 עינב ברוך

הנדסת תוכנה שנים 

 ב'-א'

 

 saral@bgu.ac.il 08-6477138 שרה לייבוביץ

 הנדסת בניין

 

 botzero@bgu.ac.il 08-6477611 אורית בוצר

 

 :ניתן להיכנס דרך אתר הפקולטה למדעי ההנדסה - כתובות האתרים המחלקתיים

 

http://in.bgu.ac.il/engn/Pages/DepartmentsAndUnits.aspx 

 

 יהממונות על המינהל במחלקה  ובין רכזות לעניינחלוקת התפקידים בין 

 סטודנטים בפקולטה

 

 הנושאים המטופלים בפקולטה על ידי הרכזות  לענייני סטודנטים:

  פתרון בעיות בנושא רישום.רישוםאחריות וטיפול ברישום באינטרנט, טיפול במעוכבי , 
  אקדמי. ססטטואחריות ומעקב בנושא החלטות מעבר, קביעת מצב אקדמי ומעקב אחר 

  ,טיפול בבקשות סטודנטים אל מול גורמים רלוונטיים במחלקות האקדמיות: חופשות לימודים
 הפסקות לימודים, מועדים מיוחדים, מילואים.

 לענייני סטודנטים בלבד(סים )נעשה במחלקות הפניה לרכזות פתיחת מקומות בקור. 

 נהל תלמידים.הקלדת ציונים וערעורים למערכת מ 

  מעקב.דיווח וקבלת בקשות לפטור )אישור באחריות ועדת הוראה מחלקתית(, ניהול 
  סגירת תואר )אישור תוכנית לימודים כבסיס לסגירת התואר(, הפקת אישורי זכאות, בדיקת

 תעודות.
 ציונים חתום, אישור זכאות לתואר,  ןבדיקת חובות סטודנט והפקת אישורים )בקשה לגיליו

לית, אישור לימודים מפורט(. כמו כן, ניתן להנפיק ישירות דרך אתר אישור לימודים באנג
 האינטרנט: תדפיס ייעוץ, אישור לימודים חתום לסמסטר.

 

 ממונות על המינהל במחלקה ההנושאים הטופלים במחלקות על ידי 

  שנתון ועדכונו.ההכנת 

 .בניית מערכת שעות ושיבוץ מרצים ועוזרי הוראה 

 .פתיחת מקומות בקורסים 

  ליחידת מס"רהעברת מחברות בחינה לאחר אישור רמ"ח. 

 .)קביעת והזנת נקודות זכות בקורס )באחריות ועדת הוראה מחלקתית 
 .)קביעת והזנת קורסי קדם )באחריות ועדת הוראה מחלקתית 

  אירועים מחלקתיים.ובסמינרים טיפול 
 .טיפול בנושא חדרים להרצאות 

  לעוזרי הוראההזמנת עזרי הוראה להרצאות, סמינרים . 
 

 :הנושאים המטופלים בפקולטה על ידי  רכזת הבחינות

 .בניית לוח בחינות מחלקתי ופקולטי ופרסומו למרצים ולסטודנטים 

 .קביעת תאריכים למועדים מיוחדים ופרסומם למרצים ולסטודנטים 

 

http://in.bgu.ac.il/engn/Pages/DepartmentsAndUnits.aspx

