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 שלום רב
   מכינה למדעים מדויקים והנדסה

 
 

 גפ"תש  סמסטר ב'  –רישום לקורסים הנדון: 
 

 רישום לקורסים לסמסטר ב'  ייעשה באופן עצמאי על ידי הסטודנט באמצעות אתר האינטרנט.
 

 רשם:ירסים אליהם יש להוקהעל מצ"ב הסבר 
 
, מיומנויות אקדמיות  )מתמטיקה, פיזיקה 12.3.23-ייחלו ב די סמסטר ב'לימו -  כיתת אם  .1

   ( ריאה ובכתיבהבק
 היית משובץ בסמסטר א'.אליה  " כיתת האם" ● הלימודים יתקיימו במסגרת 

 ף המצורף.דהטבלה ב י● לכל כיתה מספר "דגם" , עפ" 
 
 
 ים:חלקזה מחולק לשני  נושא -אנגלית . 2

 

יווג לקורס  ס הקורס סמסטריאלי שאינו משתקלל בתעודת המכינה.   –אנגלית רמה אקדמית .1
קורס רמות רמת ה/ימדלאק נקבע על פי ציון מרכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב

 -יונו בבחינת הסיווג נמוך מי שצה אקדמית כל מחובה ללמוד רמ .שהתקיים בסמסטר א' 
100 . 

 , רכלומ     

 סטודנטים המשובצים עד רמה "בסיסי" )כולל( חייבים ברישום לקורס אנגלית רמות.   •

 פ"י בחירתם. ודנטים ברמות גבוהות יותר עטס •
 מות האקדמיות. ם למכינה על מנת להתקדם ברליבקהמת מומלץ ללמוד קורס זה, לכל 

  .אישיתת השעות ה כעפ"י מער 8.3.23-ב וייחלסמסטר ב' לימודי אנגלית רמות      

 

נקבע על   ןולא מתקיימים לימודים בפועל במערכת השעות, הצי – כינהתעודת המאנגלית ל .2
 .לשם ההבחנות עליך להירשם לקורספי בחינה בלבד. 

אנגלית לתעודת המכינה מקביל בחינת הינו י המכינה בהצלחה דמולי לסיום ד מהתנאיםאח
 . לפחות  70ציון ב –ל יח"  5/4ל 

 יח"ל.   5 או יח"ל  4לה ל ה, רמה המקבינ ות בחית שתי רממתקיימו
 המכינה בשני מועדים בלבד.  הלך שנתמב ן: ניתן להבחיח"ל 4רמה המקבילה ל 

אנגלית טרום בסיסי ובסיסי     ותרמבסמסטר ב' רשאים להירשם סטודנטים שהשלימו  
ם  ו/או ביצעו ריש שום לקורס זה בסמסטר א'צעו רישלא ביברמות גבוהות יותר  וסטודנטים

)מועד ב'  ריגשו למועד אחד ומעוניינים לשפר במועד נוסף בסמסטנ/ו לבחינהאך לא ניגש
 .  רון קובע(אח

 : יח"ל  5-קבילה לרמה מ

 :ל " יח 5-נה הציון לתעודת המכינה ברמה מקבילה לבמ

 (  52950004בקורס באנגלית לתעודת המכינה ) 70של לפחות  ציון  40% •



 

 . (52950051) יח"ל 5-מכינה בהיקף מקביל ללתעודת ה בחינה אנגלית 60% •

 
 
 .לסמסטר א'שהשלימו את חובות שכר הלימוד  ללומדיםרק שר  אפיתסים לקוררישום ה

 בקישור:  םאת התשלומי  ניתן להסדיר

 

 אן כ לחץאשראי   לתשלום באמצעות כרטיס
 

 כאן  לחץלתשלום באמצעות פיקדון צה"ל 
 

)ניתן   23:59שעה  3.2.232-ה' הועד יום  09:00משעה  32.2.22' דיום  : תאריכי הרישום
 . (08-6461060בטלפון   15:00שעה התמיכה טכנית ברישום עד   בל לק
לקבל  )ניתן 23:59שעה  15.3.23' דועד יום  09:00משעה  8.3.23' ד: יום  ייםופת שינוקת

 (08-6461060בטלפון  15:00ברישום עד השעה  התמיכ
 
 

ר אחריו קנס מערכת השעות יגרוינוי בשום/ש כל רי מעבר לתאריכים אלו •
אנגלית  /ום/ביטול קורסי אנגלית רמות ריש  כולל) טהקובל באוניברסי כמ

 . (ינהלתעודת המכ
 

 . וסיסמאעל מנת לבצע את הרישום לקורסים עליך להצטייד בשם משתמש 
 
 
 "כיתת אם" ל םוהנחיות לריש .1

 
 : תותבכילומדים  ים מדויקים והנדסהסטודנטים במכינה למדע

 ( מפורסמות באתר המרכזשל סמסטר ב' )מערכות לימוד   1,2,3,4,5
 

 ר א'. כיתת האם" שלמדת בסמסט" עפ"י  הנך מתבקש להירשם לדגם
 

 במקצוע הפיזיקה בסמסטר ב' יתווספו לימודי מעבדה .
 דגמים לכל כיתת לימוד.   2קבוצות , לכן ישנם  2-דה( מחולקת ללימודי המעבתת ה"אם ")ביכ

 הדגמים של כיתתך.  2-להירשם לאחד מהנך מחויב/ת 
 

 1 כיתה=      2/ דגם   1דגם 
 2כיתה =      4/ דגם   3דגם 
 3כיתה   =    6/ דגם   5דגם 
 4תה כי    =  8/ דגם   7דגם 
 5כיתה     =   10דגם /9דגם 

 
 כאן  לחץהשעות באתר המרכז  לקישור למערכות

 
   כאן לחץהמרכז  ת באתרוחופשווח בחינות לקישור לל

 
בהתאם  פשות והבחינות יכולים להשתנות במהלך או לפני הלימודים, החוולוח מערכות השעות 
 לשיקולי המערכת

 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/%21app.gate?app=wbp
https://bgucr4u.bgu.ac.il/ords/f?p=204:101::::::
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/timetable.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/exams.aspx


 

 
 
 
 

 :הנחיות לרישום באתר ההרשמה

 מא.הכניסה למערכת באמצעות שם משתמש וסיס •

 ין( רישום מתכונת" )בצד ימירה ב" חב •

 ם/כיתה הרצויה. הדג, כפי שמפורט מעלה, יש לבחור את כל דגם מייצג כיתה •

 בקשה" "שגר •

 .לקורסים" מצב הרשמה צד ימין "  – דיקה שהרישום בוצע בהצלחהב •

"תדפיס רישום -ימוד יש להוציא "תדפיס אישור לימודים" ובתום ההרשמה לכיתת ל •
 ם. מסמכים עד תום הלימודיר את הוץ לשמלקורסים"  מומל

 לצאת בצורה מסודרת. •

לבחור את תכונת" ויש לבחור ב"רישום מ ,(ה)רישום מוטע וצת לימודלשינוי קב •
   הדגם הרצוי. 

 
 
 
 ב' סמסטר – אקדמיות תגלית רמואנקורסי  נחיות לרישום ל.ה2
 

 8.3.23-23.6.23תאריכי הקורס: 
 תאריכי רישום זהים לתאריכי הרישום לכיתת אם. 

 
 :הההרשמ הנחיות לרישום באתר

 תקדם" )בצד ימין(, יש לרשום את הפרטים הבאים בלבד. בחירה ב"חיפוש מ .1
   לסיום הרמהאו בהתאם  פ"י הטבלהקורס ע , מספר5, רמת תואר  500מחלקה  .2

 בסמסטר א'    
 

אקר דמית  מה 
 באנגלית 

י/נתיב כומטריפסאמי"רם/  ציון
קודם   הגבוה   –לאקדמיה 

 מביניהם

 מספר קורס 

 0003 70-84 טרום בסיסי ב'

 0031 85-99 בסיסי

 3041 100-119 מתקדמים א'

 3051 120-133 קדמים ב'מת

 
 פש""ח .3
 בקבוצה הרצויה ●על שורת הקורס ולסמן  חיצהל .4
 ה ר בקששג .5
 צד ימי "מצב הרשמה".  –בוצע בהצלחה  רישוםהש לץ לבדוקבתום הרישום מומ .6
       Xצב רישום לקורסים" )בצד שמאל( ללחוץ על "מ יש ללחוץ –שינוי קבוצת לימוד   .7

 הלימוד הרצויה חיקת הקורס ולהירשם מחדש לקבוצה למ
 
 
 
 
 



 

,  ח"לי 4-אנגלית לתעודת המכינה ברמה מקבילה לינת בחיות לרישום לנחה. 3
אנגלית טרום בסיסי ובסיסי     ותרמבסמסטר ב' רשאים להירשם סטודנטים שהשלימו  

ם  וו ביצעו ריששום לקורס זה בסמסטר א' /אצעו רישלא ביברמות גבוהות יותר  וסטודנטים
)מועד ב'  ריגשו למועד אחד ומעוניינים לשפר במועד נוסף בסמסטנ/ו לבחינהאך לא ניגש

 .  רון קובע(אח

 

 ( ד ימיןצ) מתקדם" "חיפוש  בחירה •

 יש למלא את הפרטים הבאים:  •

 ()מדעים מדויקים והנדסה 529מחלקה  •

 5 תואר •

 4מספר קורס  •

 "חפש"  •

  ללחוץ על שורת הקורס  •

 "שגר בבקשה" •
 
 
 

 :יח"ל 5-בילה לרמה מקב  נהיהמכ לבחינת אנגלית לתעודתהנחיות לרישום . 4
 

רמה ) . הבחינות 2-בחן בולהרשם להי חייביח"ל  5-בילה לסטודנט המעוניין לגשת לרמה מק
יח"ל   4-רמה מקבילה ל , במידה ונבחנת ב  יח"ל 5-ה לורמה מקביל ליח" 4-מקבילה ל

המועדים   2-אלא אם ניגשת רק לאחד מ  בסמסטר ב'רשם שנית י בסמסטר א' אין צורך לה
 ( , מועד בחינה אחרון קובען לגשת למועד נוסף בסמסטר ב'והנך מעונייבסמסטר א' 

 מועד אחד בלבדיח"ל קיים  5-ה מקבילה ל לרמאנגלית 
יח"ל, ציון זה    5מקביל ל ינה, בהיקף מכת היגש לבחינת השלמה באנגלית לתעודיסטודנט ש

 . יח"ל 4 קף שלבהי ן שקיבלגם אם הינו נמוך מהציו  מכינה,יופיע בתעודת ה
 
 

 בחירה "חיפוש מתקדם"  )צד ימין(  •

 אים: רטים הביש למלא את הפ •

 ים מדויקים והנדסה(מדע) 529מחלקה  •

 5תואר  •

 51מספר קורס  •

 "חפש" •

 ת הקורס  ללחוץ על שור •

 ה""שגר בבקש  •
 

   רסים".ום לקוצד ימין "מצב ריש –שהרישום בוצע בהצלחה  לבדוק  ובהח
 

כל רישום/שינוי במערכת השעות  עלה  ם מיהרשומם מעבר לתאריכי
 רסיטה. יגרור אחריו קנס כמקובל באוניב

               

 כאן  לחץלרישום לקורסים  קישורל
    

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

