
 
 2018בינואר,  10

 .תשע"חברכות על עמידתכם בתוכנית הלימודים לסמסטר א', 
 

סמסטר דרשים לבצע רישום לתוכנית הלימודים במערכת מנהל תלמידים עבור כל כאמור, הסטודנטים נ
תוכנית הלימודים הינה באחריות הסטודנט בלבד ומהווה אישור לתוכנית בנפרד. ביצוע הרישום ל

הלימודים (בהנחה כי התלמיד עומד בתנאים האקדמיים) ובסיס קליטת הציונים במערכת מנהל 
 .התלמידים

 
 הרישום לקורסים

 הרישום לקורסים במרבית המחלקות / בתי הספר מתבצע באמצעות האינטרנט בכתובת הבאה:
http://bgu4u.bgu.ac.il/html/consulting.html 

 
  :במחלקות הבאות הרישום נעשה ע"י מזכירות הסטודנטים

 המחלקה לבריאות הציבור (תואר שני)
 ו')-בית הספר לרפואה ( שנים ה'

 בית הספר לרוקחות (ד')
 
 

 

 ורפואה  תואר ראשון 
 
 

 תאריכי רישום 
 

  בין השעות

 
14.02.2018 

 
08:00-15:59 

 
 
 

  כל המחלקות / בתי הספר          
15.02.2018 

 
08:00-15:59 

 
21.02.2018 

 
12:00-23:59 

 

 תואר שני  
 

   

 

 תאריכי רישום 
 

   בין השעות
 

14.02.2018 
 

16:00-23:59 
 
 

  כל המחלקות / בתי הספר 
15.02.2018 

 
16:00-23:59 

 

   תקופת השינויים  
 

 בין התאריכים 
 

  בין השעות

 
05.03.2018-17.03.2018 

 
08:00-23:59 

 
 

  כל המחלקות / בתי הספר
18.03.2018 

 
08:00-13:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 לצורך ביצוע הרישום עליכם להצטייד ב:
 
 .שם משתמש וסיסמא .1
 . תשע"חסמסטר א' השלמת תשלום שכר לימוד  .2
אישור על השלמת חיסונים במסגרות בהן קיימת דרישת חיסונים (ראה חיסונים באתר הפקולטה /  .3

 מחלקה).
 .תשע"חמצב אקדמי המאפשר רישום לסמסטר ב'  .4
 

 טרם ביצוע הרישום./ בית הספר המחלקה אנו ממליצים לבחון את הנחיות
 

 לתלמידי תואר ראשון ותלמידי רפואה
 מרבית תכניות הלימודים של המחלקות / בתי הספר לתואר הראשון ורפואה מורכבות ממערכות חובה.

. המתכונת כוללת את כל קורסי החובה לתואר ולשנה 'מתכונת'במסגרות אלה ניתן לערוך רישום ב 
הסטודנט להירשם. אנא בחרו במתכונת עם הכניסה למסך הרישום. כל קורסי החובה אליהם חייב 

יופיעו על המסך כאשר עליכם לאשר רישום לכל אחד מהקורסים. יש לבחור קבוצת תרגיל /תרגול או 
קבוצת מעבדה אותה יש להוסיף למתכונת בעת הרישום, אין לסמוך על ברירת המחדל המופיעה על 

ניינים בברירת המחדל, נא אשרו אותה. אנא בדקו כי אין חפיפה בשעות הלימוד המסך, אם אתם מעו
יש לוודא אישור כל קורס המופיע במתכונת לפני אישור  בקבוצות בהן בחרתם במקצועות השונים.

 המתכונת כולה.
 

 שימו לב
 קורסי בחירה, אנגלית ועברית (לחייבים) אינם חלק מהמתכונת.

עה עבורכם. לחלק מקורסי הבחירה אין אפשרות בהתאם לרמה שנקבנא דאגו להירשם אליהם 
 להירשם באינטרנט, במקרים אלה יש לפנות ישירות למזכירות המחלקה או למרכזי הקורסים.

 
 קורסים שנתיים

מחייב המשך הרשמה לחלקו השני של אותו הקורס המתקיים  תשע"חרישום לקורס שנתי בסמסטר א' 
במקרה כזה, לא תהיה אפשרות לבטל את ההרשמה לקורס העוקב, אלא  . תשע"חבסמסטר ב' 

  .'ויתור אקדמי'באמצעות 
 

סיום הרישום, מומלץ להדפיס אישור לימודים לסמסטר ומספר עותקים של תדפיס הרישום (בחלק עם 
 גדול מהמחלקות ניתן להוציא גם מערכת שעות אישית).

 

שינויים, שהוא רשום לכל הקורסים אותם הוא חייב באחריות הסטודנט לבדוק, לפני תום תקופת ה
ללמוד (במסגרת קורסי חובה) ולקורסים נוספים אליהם ביקש להירשם. הבדיקה נעשית למול תדפיס 

 הרישום ורשימת הקורסים של המחלקה. 
 

את דרישות החובה ללימודים עבור סמסטר זה ניתן לבדוק תחת הנחיות ורשימת קורסים לפי מחלקה 
 פקולטה.באתר ה

 
 לנתקלים בבעיות בנושאים:

–מועדי חלונות זמן לרישום לקורסים, מעכבי ייעוץ בגלל חוב, התמצאות במערכת הרישום לקורסים 
הנחיות  –חיפוש קורס, מחיקת קורס וכדומה, קבלת שם משתמש , סיסמא, חזרה מחופשת לימודים 

שמה מחדש דרך מדור רישום הנחיות להר–להרשמה דרך מדור רישום, חזרה מהפסקת לימודים 
 . 08-6461600ניתן לפנות למוקד המידע בטלפון :וכדומה; 

 בבעיות אחרות ניתן לפנות ישירות למזכירות המחלקה / בית הספר.
 

 ,בברכת הצלחה

 
 דורי שניידר

 עוזרת לענייני מנהל תלמידים
 הפקולטה למדעי הבריאות

 
 


