
 
 2022אוגוסט 

 תואר ראשון   – רישום לקורסים לשנת הלימודים תשפ"ג (סמסטר א') 

 סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים,

 , כ"ח בתשרי תשפ"ג.23/10/2022סמסטר א' תשפ"ג יתחיל ביום א', 

ללימודים בין תחומיים (בביה"ס למדעי המוח ולקוגניציה, ביה"ס לקיימות ושינויי אקלים  הרישום לקורסים עבור תלמידי היחידה 
 , על פי החלוקה הבאה: 11/9-13/9יהיה בין התאריכים  והתוכנית לסטטיסטיקה וניתוח נתונים)

   שנה ג' תלמידי 

 16:01-23:59ובין השעות  9:00-12:00, בין השעות  11/9/22יום ראשון 

 16:01-23:59, בין השעות 12/9/22יום שני 

 16:01-23:59, בין השעות  13/9/22יום שלישי 

 שנה ב' תלמידי 

 16:01-23:59ובין השעות  12:01-16:00, בין השעות 12/9/22יום שני 

 16:01-23:59, בין השעות  13/9/22יום שלישי 

 שנה א' תלמידי 

 16:01-23:59ובין השעות   9:00-12:00, בין השעות  13/9/22יום שלישי 

 

 כאן: יופיעו לכל סטודנט.ית שעות ייעודיות. השעות האישיות שלך באופן אקראיבתוך טווחי הזמן הללו מוקצות 
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns   ,5  לקורסים. ימים לפני מועד הרישום 

 .  23/10/22-6/11/22מתקיימת בשבועיים הראשונים של הסמסטר, בין התאריכים  תקופת השינויים 

לרישום ולקרוא את ההנחיות   reg.aspx-https://in.bgu.ac.il/Pages/coursesמומלץ להיכנס לקישור הבא   - סטודנטים חדשים
 שם משתמש+סיסמה+תעודת זהות.  –כדי להיכנס לאזורי הרישום לקורסים יש להקליד פרטי הזדהות   לקורסים.

 חשוב לדעת 

ואת "הלומדה להכרת החוק למניעת   151-1-1001כל הסטודנטים מחויבים ללמוד את הקורס "הכרת הספרייה"  
בשנה הראשונה ללימודים. זהו קורס מקוון. אי השלמת  . את הלומדה יש להשלים  900-5-5001הטרדה מינית" 

 הלומדה בהצלחה ובזמן תביא לחסימת הכניסה למערכת המידע האישית שלך. 
 ים את כל חובות האנגלית עד תום השנה השנייה ללימודים באוניברסיטה.יש להשל 
 רישום לקורסים יתאפשר רק למי ששילמו את מקדמת הלימודים לשנת תשפ"ג.  
 יש להירשם לקורסים בכל המחלקות אליהן התקבלת.  
לקורסים על פי תוכנית   , להירשםהרישום לקורסים הינו באחריותך. יש לקרוא ולהבין את תוכנית הלימודים ("השנתון") 

 .לוודא שכל הקורסים אליהם נרשמת מופיעיםולאחר הרישום להוציא תדפיס רישום לקורסים ו הלימודים המומלצת
 לאחר תום תקופה השינויים לא יתקבלו בקשות להוספת/ביטול קורסים. 
 רישום לקורסים חופפים יתאפשר רק באישור המרצים של שני הקורסים. 
רכזת לענייני הסטודנטים כדי לבצע  יש לפנות ל – לרישום באינטרנט ו הינך מנסה להירשם חסוםבמידה וקורס אלי 

 רישום.
אישור לימודים ניתן להפיק עבור הסמסטר הנוכחי, באופן עצמאי, ללא תשלום, דרך "שירותי מידע אישי". אישורים  

 המופקים ע"י המזכירות כרוכים בתשלום. 
 ת השינויים יביא להפסקת לימודים בגין "אי רישום לקורסים". אי רישום לקורסים עד תום תקופ 
 יש להתעדכן באופן שוטף בהודעות הנשלחות דרך המייל האוניברסיטאי ודרך אתר האינטרנט.  

 לימודים! אני כאן לכל שאלה/בעיה ועניין. לכם.ן  המון הצלחה והנאה ב  תמאחל

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns
https://in.bgu.ac.il/Pages/courses-reg.aspx

