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 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 קנאט הסטודנטיםיד

 מדור קידום סטודנטים
 

 גוריון בנגב-באוניברסיטת בן ים את לימודיהםהמתחיל יםמדריך לסטודנט

 

 !גוריון בנגב-שלום וברוכים הבאים לאוניברסיטת בן

 בכדי להקל עליכם ולסייע לכם להבין קצת יותר לאן אתם נכנסים, הרכבנו את המדריך הנ"ל. 

 שתהיה לכולכם דרך צלחה 

 

 לימודהשכר תשלום מקדמה והתשלום 

 את המקדמה האפשרי עליכם לשלם בהקדם ,אליה נרשמתםשקבלתכם למחלקה  ה עלהודעה עם, 

 כדי להבטיח את מקומכם במחלקה. 

  אפשרויות תשלום שכר הלימודפרטים נוספים אודות 

 מדור חשבונות סטודנטים 

  heshbons@bgu.ac.ilדוא"ל:  6461600-08 :טלפון

 

   אוניברסיטאידואר אלקטרוני פתיחת 

  שנקראתהאוניברסיטה עובדת עם מערכת דואר אלקטרוני Post. 

 במהלך כל התוארמשמשת את הסטודנטים  מערכת זו . 

 אוניברסיטאיתדוא"ל תיבת , נפתחת שביצע רישום לקורסים במחלקתורגע הלכל סטודנט, מ 

 כל ההודעות האלקטרוניות מטעם האוניברסיטה. ותאליה נשלח ,אישית

 הינה דוא"לכתובת ה:  username@post.bgu.ac.il 

 האישי, הינם אלו שקיבלתם עם הרשמתכם  דוא"ל, הנדרשים לכניסה להשם המשתמש והסיסמ

 לאוניברסיטה. 

 פרטים נוספים אודות הדוא"ל האוניברסיטאי שלכם  

http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/payment_options.aspx
http://in.bgu.ac.il/accounts/
mailto:heshbons@bgu.ac.il
file:///C:/Users/ayelet/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PEFLJQD2/•%09http:/in.bgu.ac.il/computing/Pages/email/email-post-directions.aspx
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 וכו'( השחזור סיסמתמיכה וסיוע טכני )

 במידה שלכם הבמידה ואינכם זוכרים את הסיסמה טכנית באתר/במחשבי האוניברסיטה, כל בעי ,

לפנות למדור  ויש לכם בעיות עם שם המשתמש או ישנם קורסים שלא מופיעים במודל ועוד, עליכם

 מחשוב. 

  בדוא"ל:או  6477171-08 :טלפוןבניתן ליצור עמם קשר helpdesk@bgu.ac.il. 

 באתר האינטרנט פרטים נוספים 

 

 MOODLE – אתר הקורסים

  מודלנקרא "העובדות עם אתר הקורסים  הלימוד באוניברסיטה מחלקותכל" –"MOODLE" . 

  אליהם אתם רשומים, חומרי הלימוד של כל קורס, סילבוסים שבאתר זה מופיעים כל הקורסים

 )מפרט הקורס(, מטלות להגשה, ציונים וכו'. 

 הזין את פרטי שם המשתמש להתחבר לאתר, ול ולצפות בקורסים עליכםכנס לאתר יכדי לה

 . )כפי שקיבלתם בעת הרשמתכם לאוניברסיטה( שלכם הוהסיסמ

  לאתרMoodle 

 

 רישום לקורסים 

  ובו האוניברסיטאית שלכם, הדוא"ל ישירות לתיבת דוא"ל לקראת יום הרישום לקורסים, ישלח

 כגון תאריכים ושעות.  ,פרטים הנוגעים ליום הרישום לקורסים

 ניתן לצפות במועדי  גם לפקולטות שונות יש ימי רישום שונים. ,לכל שנת לימוד יום הרשמה משלה

 תרהרישום הפקולטיים גם בא

  לרישום לקורסים דרך עשרה ימים לפני מועד הרישום, תוכלו להתעדכן בחלון הזמן האישי שלכם

 האתר הבית של האוניברסיט

שלכם  הלעיל(, תתבקשו להזין את שם המשתמש והסיסמ הקישור*עם כניסתכם לאתר )דרך 

 ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "חלונות זמן למשתמש". 

mailto:helpdesk@bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/computing/Pages/support/support.aspx
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/login/index.php
http://in.bgu.ac.il/Pages/courses-reg.aspx
http://in.bgu.ac.il/Pages/courses-reg.aspx
http://in.bgu.ac.il/Pages/courses-reg.aspx
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/personal_info/


 גוריון בנגב-באוניברסיטת בןחדשים המתחילים את לימודיהם  סטודנטיםלמדריך 

 הסטודנטיםקנאט יד ,מדור קידום סטודנטים

3 
 

 

 המשך -רישום לקורסים 

 :תהליך הרישום לקורסים 

 בחלון הזמן האישי שלכםעליכם להיכנס  ,הרישוםביום 

 ,. בהמשך"רישום לקורסים"על כפתור  לחצו ,שלכם האת שם המשתמש והסיסמ לאחר מכן, הזינו

 גר בקשה". על כפתור "ש חצוסיום לול על הקורס שעלה, , לחצומספר הקורס המבוקשאת  והקיש

 כפתור "מצב רישום לקורסים". באמצעות אנא ודאו שנרשמתם לכל הקורסים  ,בתום הרישום 

 מחק דרך כפתור "מחק".יניתן לה ,במידה ונרשמתם לקורס בטעות  

  בצעניתן ל ברשימת הקורסים )הוספת קורס/הסרת קורס( לאחר מועד הרישום לקורסים,כל שינוי 

 בתקופת השינויים.

  הדגמת תהליך הרישום לקורסיםבסרטון מומלץ לצפות , לקורסים הרישוםלפני מועד 

  .לא תוכלו  תקופת השינויים עם תוםבאחריותכם להיות רשומים לקורסים לפי תכנית הלימודים

 .לבצע שינוי

 

 מערכת שעות

 לאתר המחלקה, שם תמצאו את רשימת  להיכנסיש  ,להירשם כדי לדעת לאילו קורסים עליכם

 לכל מחלקה ישנה מערכת שעות מומלצת לכל שנה בתואר.  ,עליכם ללמוד. שימו לבשהקורסים 

  מחלקתי )לומדים תחת שתי מחלקות(, כדי לדעת לאילו קורסים -הדולכל הלומדים במסלול

 אתם לומדים.  ןבהשחשוב שתכנסו לשני אתרי המחלקות  ,להירשם

 ם< לשונית "לסטודנטי גוריון בנגב-בןאתר הבית של אוניברסיטת  מערכת השעות:צפייה בל"  >

 מערכת שעות למחלקה. <  מידע אקדמי

 .ניתן למצוא גם מידע נוסף אודות הקורסים ומערכת השעות דרך אתר המחלקה 

  לשונית  גוריון בנגב-בןלרשימת הקורסים הכללית לפי מחלקה: אתר הבית של אוניברסיטת >

 קובץ הקורסים האוניברסיטאיים. < < מידע אקדמי "לסטודנטים"

  פרטי מזכירות המחלקה  אליה אתם משתייכים.שניתן להתייעץ בכל שלב עם מזכירות המחלקה

 מופיעים באתר המחלקה תחת "צור קשר". 

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/consulting.html
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/consulting.html
http://mediaserver.bgu.ac.il/Yeutz/Yeutz.asp
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 להשלמת התואר הראשון חובות אוניברסיטאיים

 בכל המחלקות והפקולטות( לבצע: קורס הכרת הספרייה,  תלמידיםה ישנם מספר קורסים שעל כל(

 . כשפה זרה האנגליתלימודי לומדה למניעת הטרדות מיניות וסיום חובות 

 

, המועבר לכם מתוקשבהינו קורס קורס ורס חובה לשנה א'. הק - הכרת הספרייהקורס  .א

 . כיצד לאתר ספרים וכו' ,הכיר את הספרייהלמוד ולמאפשר לכם לו MOODLE-אתר הדרך 

  .הקורס אינו מעניק נקודות זכות לתואר אך מהווה חלק מהחובות להשלמת התואר 

 ללא השלמת קורס זה לא יאושר סיום התואר.  

  ודרכי ההרשמה קורס הכרת הספרייההסבר על 

 

חובה שעל  ואביצוע המטלה ה - לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית .ב

 כל סטודנטית וסטודנט באוניברסיטה לבצע.

 לומדההסבר על הרישום ל  

  :רישום לקורסים  < < מידע אקדמי לסטודנטים < אתר האוניברסיטהדרך ההרשמה ללומדה זו– 

או ע"פ מס' , הלומדה למניעת הטרדה מינית :הקורס ע"פ שם הקורס חיפוש < אתר ההרשמה

  .900.5.5001 הקורס:

 

נקודות  2טודנטים הפטורים מאנגלית, מקבלים באופן אוטומטי ס - אנגלית כשפה זרה .ג

זכות ואינם צריכים ללמוד קורס זה. על סטודנטים החייבים בלימודי אנגלית כשפה זרה, 

 עד תום שנה ב' ללימודיהם, אחרת יופסקו לימודיהם. "2מתקדמים "לסיים את רמה 

 למידע אודות סיווג הרמות 

  

http://in.bgu.ac.il/aranne/Pages/course.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shp-software.aspx
http://in.bgu.ac.il/humsos/english/Pages/levels.aspx
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 שינוייםהתקופת 

 דוא"להודעה עליה תשלח ישירות ל, כל סמסטרתקופת השינויים מתקיימת בשבועיים הראשונים ל 

 . האוניברסיטאי שלכם

 אתם יכולים להצטרף לקורסים או להסיר קורסים ממערכת השעות  בהש ,זוהי תקופת ניסוי וטעייה

 .ללא תשלוםו, באופן חופשי שלכם

 ביטול לאחר מועד זה, כל שינוי מצב רישומכם לקורסים הינו סופי.  ,יםעם תום תקופת השינוי(

 .  ובתשלומי קנס כרוך בתשלום מלא על הקורסרישום לקורס( 

 לוח שנה אקדמי

  כדי שתהיו מעודכנים לגבי חופשות וחגים ועל מנת שתוכלו לתכנן את הזמן שלכם לאורך הסמסטר

  האקדמיבלוח השנה עד לתקופת הבחינות, חשוב להתבונן 

 בחינות

  אתר הפקולטה בתחילת הסמסטר ו/או עד בלוח בחינות מתוכננות יפורסם באתר המחלקה או

 תקופת השינויים. 

 עם תאריכים סופיים לבחינות, יפורסם כחודש לפני תום הסמסטר )באחריות מדור  ,לוח בחינות

 בחינות(.

 לוח <  תלמידיםמידע מנהל שירות <  < לסטודנטים בחינות באתר האוניברסיטהניתן לצפות בלוח ה

 בחינות אישי

  'שימו לב, במהלך התואר הראשון הנכם זכאים לגשת לשני מועדי הבחינה שמפורסמים )מועד א

 .עם זאת, רק הציון האחרון קובע .ומועד ב'(

  שהופיע לעיל.  קישורב', עליכם להירשם במערכת בחשוב לדעת שבמידה והנכם נגשים למועד 

 מתבצעת ישירות דרך מזכירות המחלקה. הרשמה למועד מיוחד 

 חינותלב נהלים הקשורים 

  

http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/acadcalander.aspx
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP
http://in.bgu.ac.il/acadsec/exams/Pages/exams_procedure.aspx
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 ציונים

 )בו מופיע מהו ציון עובר בקורס. ש ,לכל קורס קיים סילבוס )מפרט הקורס ודרישותיו 

 

 זכויותיכם כסטודנטיםלנהלים הנוגעים לחובותיכם ו

  בשנתון הפקולטה תוכלו למצוא את כל המידע הקשור ללימודיכם, כמו תכנית הלימודים, מידע

 לגבי המחלקה, מידע על החוקרים במחלקה, אפשרויות לתארים גבוהים ונהלים. 

  בה החלו לימודיכם הוא הקובע בנוגע לתכנית הלימודים.שחשוב לציין שהשנתון של השנה 

 גישה לשנתון הפקולטה 

 

 מפה

 כדי לסייע לכם להתמצא באוניברסיטה ולמצוא את כיתות הלימוד/הבניינים,  

 מפה אינטראקטיבית של מבני האוניברסיטהתוכלו לעיין ב

 

 מכילים הסברים בתחומים שונים, הקישורים חשובים, 

 שיכולים לשרת אתכם במהלך לימודיכם:

  במעונותדיור  

 מלגות וסיוע כלכלי  

 ( **המופיעים לעיל קישוריםהההרשמה למעונות ולמלגות הינה מקוונת, דרך **)

  ולקויות למידהאבחונים  

 רפואיות סיוע במוגבלויות  

 (מרכז התמיכה )לסטודנטים בעלי לקויות למידה/מוגבלויות רפואיות שירותי 

 היחידה לשירות פסיכולוגי ולהכוון מקצועי לימודי 

  יםערבהיחידה לקידום סטודנטים  

  

http://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx
http://in.bgu.ac.il/Pages/interactive.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/dorms.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/scholarships.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/learning_disabilities.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/physical_limitation.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/support_center.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/about-pserv.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/4arab-students.aspx
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 לקראת הלימודים סטודנטיםהמוצעות ל ןריענותכניות 

  וכו'( מתמטיקה)בפיזיקה,  למתקבלים לתואר ראשון ענוןקדם ורקורסי א. 

  שונות במדעי הטבע וההנדסהמחלקות יה בתכנית הכנה לאקדמ – ההתחל"הב. 

  םערבילסטודנטים צעד לפני כולם" ג. "

 

  לסטודנטים במהלך הסמסטר ניםתמיכה וסיוע אקדמי הנית

  עזרתונים )קבוצות תגבור בקורסים לבחירתכם(א. 

  במחלקות שונות במדעי הטבע וההנדסה – ל"התכנית ההתחב. 

 ()מלווה את הסטודנטים עד סוף סמסטר א'

בכל סמסטר נפתחות סדנאות שתפקידן לסייע לכם הסטודנטים בשיפור מיומנויות  :סדנאות. ג

 סמסטר חדשהלמידה. הרשימה מתעדכנת לקראת כל 

  שיעורי עזרג. 

 שיעורי תגבור לקראת הבחינות :מרתוניםד. 

 

 

   ., לאורך כל שנות הלימודולשירותכםאנו תמיד כאן לצדכם 

 מאחלים לכם המון בהצלחה,

 הסטודנטיםקנאט יד

http://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/accepted.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/dopout-prevention.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/4arab-students.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/ezratonim.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/ezratonim.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/ezratonim.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/dopout-prevention.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/workshops.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/workshops.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/explanation_lessons.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/explanation_lessons.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/marathons.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/

