
 

 טאי אוניברסי ה דרכון ה הכירו את  –חוזרים לקמפוס 

החל מתום חופשת פסח תתאפשר אך ורק ע"י הצגת דרכון  בנגב  גוריון  - הכניסה לקמפוס אוניברסיטת בן

 אוניברסיטאי. 

 כאשר ניתן להוציא:  MyBGUית אפליקצי ב הנפקת דרכון תתבצע 

 למתחסנים ולמחלימים בעלי תעודה מתאימה )או תו ירוק( לפי תאריך תוקף – דרכון ירוק  -
 שעות ממועד הבדיקה(  72 –לבעלי אישור על בדיקת קורונה שלילית )התקף ל  – דרכון סגול  -
 תאריך תוקף.  לפיהסטודנטים   דיקנטאוניברסיטה חריג / אישור  לבעלי אישור    –דרכון כתום  -

, להעלות תמונה שלכם  מטה    לבחור את אחת האופציות יש   ליקציה  אפב   יהיברידעת ההרשמה לשיעור  ב

האישור המתאימים אותו תצטרכו להציג בשער הכניסה לאוניברסיטה )דרך  או    ואחר כך צילום התעודה 

 האפליקציה( ו/או בכל מקום אחר בקמפוס. 

ון ולהזין אותו  ניתן להסיר את הדרכ  – אם נעשתה טעות בהזנת הנתונים או בסריקת התמונות והמסמכים  

 מחדש.  

 ! במערכתעותק יחיד של דרכון רק  בכל מקרה יהיה כל עוד הדרכון בתוקף, אין צורך להעלות אותו מחדש ו

נכונים הינם עבירת משמעת חמורה   או פרטים שגויים/לא  או העלאת מסמכים  ברצוננו להזכיר שרישום 

 הסטודנטיות והסגל באוניברסיטה.  מעבר לכך שזה סיכון לאוכלוסיית הסטודנטים , ועבירה על החוק

 כולנו.. בריאות אנא שמרו על החוק ועל  

 

 

 



 

 : )לפי האופציה המתאימה(  MyBGUכך ייראה המסך של הדרכון שלכם באפליקציית  

   

 אישור מטעם האוניברסיטה  אישור בדיקת קורנה שלילית  תו ירוק/תעודת מחלים/מתחסן

  



 

 ההיברידיים  לקורסים  הרישום  הסבר על 

, ייפתח הרישום לכיתות ההיברידיות בקמפוס האוניברסיטה. הרישום לכל שבוע  1.4.21החל מיום חמישי 

 בלבד.  4.4.21-ייפתח הרישום לשבוע של ה 1.4.21ייפתח ביום חמישי הקודם לו, כך למשל ביום חמישי 

. יש להקיש  MyBGUבאפליקציית    הקורסים שלי ההרשמה לקורסים היברידים מתבצעת דרך רשימת  

 על כפתור "הרשם" )הירוק(. 

 

 ולהגיע ללימודים בכיתות.    ם מורשים להירש בעלי תו ירוקרק  , אנו מזכירים

: אם  בקשים כיון שהרישום מבוצע על בסיס מקום פנוי ולפי מכסות ותקנים לכל כיתה )ע"פ גודלה( אנו מ 

סטודנטים  לבטל את ההרשמה על מנת לפנות מקום ל  נבקש  לשיעור בכיתה,נרשמת ואין באפשרותך להגיע  

 . ולסטודנטיות האחרים בקורס

 ביטול ההרשמה מתבצע ממסך הקורסים שלי באפליקציה ע"י לחיצה על כפתור "בטל הרשמה" )הכתום(. 

 

 


