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 חתשע" סמסטר א' - השלמותו לתואר שני /ותלסטודנטים לקורסים רישוםהנחיות 

 2017באוקטובר  22שנת הלימודים תשע"ח תפתח ביום ראשון, ב' בחשון תשע"ח, 

 

 :הבאים בימים ובתאריכיםצע הרישום לקורסים יתב

  16:00-23:59ובין השעות  8:30-12:00 השעותבין  12.9.2017 ג' יום

  12:30-23:59בין השעות  13.9.2017 ד' יום

      16:00-23:59ובין השעות  8:30-12:00 בין השעות ה' יום

 

 בתקופת השינויים. יעשו זאתסטודנטים/ות שלא יוכלו להירשם לקורסים במועדים אלו, 

 מזכירות המחלקהאל יש לפנות  דומהרסים, קורסים סגורים וכבכל בעיה הקשורה לרישום לקורסים, מקומות בקו

 

אשר נקבע  בהם ניתן להירשם לקורסים()ימים ושעות  "חלון זמן אישי'הרישום לקורסים יבוצע עצמאית בהתאם ל

 הרישום לקורסים.  יימים לפני מועד 10-כ האישי הזמן ןניתן לצפות בחלו. איבאופן אקר

 ( 2)שלוחה  08-6477777 בטלפון מזכירות הפקולטה לאלפנות  נא ,לרישום זמן ןחלו לא הוגדראם 

 .hsf2@bgu.ac.ilאו במייל 

 

 הראשונים של הסמסטר: בשבועיים תתקיים תקופת השינויים

 ביממהשעות  24:00וברציפות  8:00החל משעה  22.10.2017-5.11.2017 ין התאריכיםב

 13:00הרישום לקורסים יסגר בשעה לשינויים(  אחרון)יום  5.11.2017 בתאריך

  !אחר תום תקופת השינוייםל לקורסיםתתאפשר הרשמה  לא 

 

 קורסיםהקובץ  , מערכת שעות למחלקה :לביצוע הרישום לקורסים ים חשוביםמצ"ב קישור ,/ןלנוחיותכם
 

שקיבלו בעת בפעם הראשונה יקלידו את פרטי ההזדהות ההרשמה לאתר  /ותהנכנסים /ותחדשים/ות סטודנטים

 ניתן לשחזרם בקישור ר האלקטרונימהודעת הדוא פרטי ההזדהות נשכחו או נמחקואם  ההרשמה לאוניברסיטה.

שם  /ןפחות פעם אחת ובידםל ההרשמהשניכנסו לאתר  /ותותיקים /ותסטודנטים .פתיחת הרשאות מחשוב :הבא

בקישור  לסטודנטים/ות חדשים/ות חזר פרטי הרשאהיא .להרשמה להמשיך היישר /ותמשתמש וסיסמה מוזמנים

אם זכרת שנרשמו לשירות " /ותותיקים /ותסטודנטים. בעת ההרשמה ללימודים שצויינה ישלח לתיבת הדוא"ל זה.

לפני שנפתח דוא"ל  החלפת סיסמאאין לבצע לתשומת הלב,  .זהבקישור לאחזר סיסמה  יכולים/ות" לא שכחת

 .נפתח למחרת הרישום הראשון לקורסים(דוא"ל פעיל ) פעיל

מסירה אישית בהצגת תעודה קומת קרקע ) 58בניין  מדור תמיכת מחשוב, לא לפנות יש - ותקבלת סיסמא

 50בבניין  8:00-12:00, ימי ו' 8.00-18.00ה' בין השעות -, ימים ב'8:00-17:00א'  ימי :פעילותהשעות ב מזהה(

 .(08-6477171ירורים לבטלפון קומת קרקע )

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/yeutz/
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/annual/
https://bgu4u.bgu.ac.il/opening/login.php
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/consulting.html
https://bgu4u.bgu.ac.il/remind/login.php
https://bgu4u.bgu.ac.il/remind/login.php
https://bgu4u.bgu.ac.il/remind/login.php
https://tamrur.bgu.ac.il/regrestore/hlogin.php
https://tamrur.bgu.ac.il/regrestore/hlogin.php
https://tamrur.bgu.ac.il/regrestore/hlogin.php
https://tamrur.bgu.ac.il/restore/hlogin.php
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  הכללי והמחקרי בנתיב/ות ת לסטודנטיםכלליו נחיותה

. , לפי התאריך הנקוב בשובר התשלוםקודמים טרם הרישום לקורסיםו/או חובות  שכר הלימוד מקדמתאת  יש לשלם *

 .08-6461-600 -לבירורים  .עד למועד שנקבע הוסדר התשלוםלא במידה והרישום יחסם 

 .  (משכר הלימוד המינימלי לסמסטר 25%היקף של לפחות נקודות לפחות ) 6-לבכל סמסטר * מומלץ להירשם 

יש לוודא  .(אתר השנתוןהמפורסמת בשנתון הפקולטה ) בהתאם לתכנית הלימודיםו /ןכםהרישום לקורסים באחריות* 

(. כמו כן מומלץ 'שגר בקשהללחוץ על לחצן ' לא לשכוח) אחרי כל הוספה/ביטול מופיעים בתדפיס הרישום/ים שהקורס

 . תתאפשר הוספת קורס/ים לאלאחר תום תקופת השינויים שכן  כל שינוי יאחרלקורסים תדפיס רישום  הנפיקל

אישורים  .עד תום הסמסטראישור לימודים עבור סמסטר פעיל בלבד ללא תשלום ופיק באופן עצמאי נ* ניתן לה

 . האוניברסיטהדרך עמוד הבית של והזמנתם מתבצעת  כרוכים בתשלום טהלוהמונפקים על ידי מזכירות הפק

לימודיהם הפסקת לימודים, /חופשה ודיעו עלישינויים ולא לקורסים עד תום תקופת ה רשמויישלא  /ות* סטודנטים

 . בלבד דרך מדור רישוםתתבצע החזרה ללימודים  .יופסקו

 לימוד שכר תקנות :שכר לימוד אי ביצוע רישום לקורסים ו/או לעבודת גמר אינו פוטר מתשלום* 

 יש להירשם באופן עצמאי -( 900-5-5001)מס' קורס   מינית הטרדה למניעת והנהלים החוק להכרת לומדה

להשלים את הקורס במהלך השנה  חובההנלמד באוניברסיטת בן גוריון בנגב.  פעם אחת בכל תוארלקורס מקוון זה 

שלא ישלימו את הלומדה תחסם  סגירת תואר ללא השלמת הלומדה בהצלחה. מי לא תאושר. הראשונה ללימודים

חסימה יתבצע רק אחרי רישום ללומדה והשלמתה בהצלחה. בכל שאלה גישתם/ן למערכת המידע האישי. שחרור ה

 , בצירוף שם מלא ומספר ת.ז.masscourse@post.bgu.ac.ilניתן לפנות לכתובת 

 :סמסטרים( 4הינו שנתיים ) שנימשך הלימודים בתואר ה 

 לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה.  /ותבנתיב הכללי, על הסטודנטים *

תום השנה השנייה ביש את עבודת הגמר לשיפוט לסיים את חובות השמיעה ולהג /ותבנתיב המחקרי, על הסטודנטים* 

ועדת המוסמכים לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת(. עד תחילת שנת הלימודים וללימודים )

כתיבת עבודת הגמר, בהתאם לדו"ח ההמחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשנה נוספת לצורך השלמת 

תום השנה השלישית שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר ב מיטית. התקדמות במחקר ובאישור הוועדה הפקול

בשנה הרביעית  נתיב הכללי(של הבהתאם לתכנית הלימודים ) "זנק 6-12ללמוד קורסים בהיקף של  ם, יחויבוללימודי

שנה חמישית לתואר  לא תאושרוהאחרונה לתואר על מנת להבטיח שבסיום שנה זו יסיימו את התואר בנתיב כלשהו. 

 ומשמעות הדבר הפסקת לימודים ללא סיום התואר.

 בנתיב המחקרי  /ותלסטודנטים רישום לעבודת גמר )תזה(ל הנחיות

. (מח' מס'2-999x-) נק"זעם  'עבודת גמרל'ללימודים  3-בסמסטר הבנתיב המחקרי ירשמו  /ותהלומדים /ותסטודנטים

לשיפוט עד תחילת שנה"ל וגש עבודת גמר אם לא ת. יתרת הנקודותלהעתקה אוטומטית  תתבצע 4-בסמסטר ה

 םשריהיש לבכל סמסטר שאושרה הארכת לימודים . נתיב מחקרי-בקשה להארכת משך לימודיםיש להגיש , העוקבת

 .נק"ז ללא 'כתיבת עבודת גמרל'

 ('מח2-7777-) ל'כתיבת עבודת גמר' ללא נק"זירשמו  ,להשלמת תזהללימודים לא לתואר  שהתקבלו /ות*סטודנטים

  סמסטר עד שתוגש עבודת גמר לשיפוט.  ללימודים ובכל 1-החל מהסמסטר ה

 

 מוצלחת,ה ויפורישנת לימודים בברכת                                                                

 פקולטה למדעי הרוח והחברהה - מוסמכים מזכירות                                                             

http://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx
http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/regulations.aspx
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=csh
https://xmail.bgu.ac.il/owa/redir.aspx?C=Qpi5SwNzSUCdHHtoyUxVfWEs6dl1ktIILMayKXWWlYtYXO8LmINXRBJkZ0j_7sHcct4tr9tv9ss.&URL=mailto:masscourse%40post.bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/humsos/DocLib/Pages/MA_forms/בקשה%20להארכת%20משך%20לימודים-נתיב%20מחקרי.pdf

