
בניית מערכת שעות ורישום לקורסים

לסטודנטים חדשים

קמפוס אילת , גוריון-פ אוניברסיטת בן"ל תש"שנה



עליך לדעת את התשובות , על מנת להירשם לקורסים
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קורסיםאלוהבנתיOK?מתי
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לקורסיםרישום



תכנית לימודים

יש להיכנס לאתר קמפוס , כדי לראות את תכנית הלימודים
אילת

לשונית לסטודנטים •

•http://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/4students.aspx

http://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/4students.aspx


את תכנית הלימודים של השנה  עליך לבחור 
התחלת את לימודיךהעברית בה 



מערכת שעות

:כדי לראות את מערכת השעות למחלקה יש לגלוש ל

אתר אוניברסיטת בן גוריון בנגב•

לשונית לסטודנטים •

מערכת שעות למחלקה•

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

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


את  , תואר ראשון, יש לבחור את אוניברסיטת בן גוריון קמפוס אילת
קורסים  " כולל"לסמן , הפקולטה בה הנך לומד ואת המחלקה הנכונה

.כלליים ולאשר



שגר "בדף זה יש לבחור את השנה בה הנך לומד ואז 
".  שגר בקשה"ייבחר שנה ורק ילחץ על לאסטודנט הלומד בחטיבות " )בקשה

דו מחלקתי ובמגמה את המחלקה  -סטודנט הלומד בניהול דו מחלקתי יבחר מסלול
(הנוספת



בקורסים  -תאריכים)יש לשים לב להערות הכתובות מתחת לקורסים 
יש לבנות את מערכת השעות בהתאם (. הניתנים אחת לשבועיים

. לתוכנית הלימודים



..מספרי הקורסים מצד ימין יעזרו לך ברישום לקורסים בהמשך

124בדוגמה זו )שלוש הספרות הראשונות של הקוד הן מספר המחלקה 
(היא המחלקה למזרח תיכון

מסמן תואר ראשון1

.ארבע הספרות האחרונות הן מספר הקורס הספציפי



פ"תש' רישום לסמסטר א
08:30-16:00בין השעות 06.10.2019+07.10.2019' ב-'בימים א:תואר ראשון ושני 

!  בלבד

(לכל סמסטר נערך רישום בנפרד)באמצעות האינטרנט בלבד -הרישום 

תקופת שינויים
13:00בשעה 10.11.2019ועד לתאריך 8:00החל מהשעה 27.10.2019

לגרוע מקורסים/לאחר מכן לא ניתן להירשם



מערכת רישום לקורסים  





רישום לקורסים



נבדוק האם המחלקה המוזנת נכונה"רישום לקורסים"נלחץ על הכפתור 

נוודא שההרשמה פעילה

בדיקת הרשמה



חיפוש קורס

כאן יש לעשות שימוש במספרי הקודים  

שמופיעים במערכת השעות



ריכוז מצב רישום לקורסים

כפתור מחיקת  
קורס

כפתור פרטים נוספים  



מערכת שעות 



כולל  )כפתור תצוגה מפורטת 
(כתה ומספר הקורס



אישור לימודים ותדפיס רישום לקורסים  

בסיום תהליך הרישום לקורסים
"תדפיס רישום לקורסים"יש להפיק  

ולאמת את הנתונים שהוקלדו
עמידה בתכנית הלימודים ובניית מערכת  

שעות הנה באחריותו הבלעדית של 
הסטודנט



קורסים כלל אוניברסיטאיים
על מנת להיות זכאי לתואר כל סטודנט מחויב 

:להירשם ולעבור את הקורסים הבאים
900-5-5001תוכנה למניעת הטרדה מינית . 1
יש לקרוא את החומר , לאחר הרישום הקורס יופיע במודל)

פעם אחת לאורך כל התואר(אמריקאיותשאלות 10ולעבור בחינה בת 

אחת לאורך כל התוארפעם רק לתואר ראשון הכרת הספרייה . 2

שונה ללומדים בפקולטות שונותישנו קוד 
151-1-1001הפקולטה למדעי הרוח והחברה 

681-1-0011הפקולטה לניהול 
360-1-0011הפקולטה להנדסה 



נקודות חשובות
אנא ידעו את מזכירות  . מומלץ למנות נציג וועד לכל מחלקה. 1

.המחלקה
.השנתון הוא ספר החוקים. הקפידו לקרוא את השנתון. 2
חובה לסיים עם חובת האנגלית עד לתום השנה השנייה  . 3

.ללימודים
(  למי שיש חובת השלמה כזו)יש לסיים את חובת העברית . 4

.בשנה הראשונה לתואר
.שימו לב שאתם נוכחים בקורסים להם אתם רשומים. 5
.  שימו לב כי כל הסילבוסים של הקורסים ברשותכם. 6

.הסילבוס הוא חוזה בניכם ובין המרצה
דיקאנטיש לטפל בהתאמות כעת מול ? ן לקויות/יש לכם.7

הסטודנטים



לכל מחלקה תנאי מעבר לשנה העוקבת

על כל סטודנט לבדוק מהם תנאי המעבר במחלקה בה הוא רשום

לדוגמא
בתואר בפסיכולוגיה בשנה 80סטודנט שאיננו עומד בממוצע 

...הראשונה לא יוכל להמשיך לימודיו בשנה השנייה

יש לשים לב לתנאי המעבר בכל אחת מתוכניות הלימודים



http://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx

הפרק הכללי של השנתון

נמצא בקישור המצורף

בשנתון קיים מידע רלוונטי לסטודנטים בכל המחלקות

http://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx


:לשאלות והכוונה ניתן לפנות אלינו

selalin@bgu.ac.il08-6304547אקדמי לינור איטח ן"רמ. ע

elsimion@bgu.ac.il08-6304559אליזבט סימיון 

baranad@bgu.ac.il08-6304507חבה -עדי ברן

halabi@bgu.ac.il08-6304548רים חלבי 

:שעות קבלת קהל

11:00-13:00-'ימי א

09:00-11:00' ד-'ימים ב

:שעות מענה טלפוני

09:00-11:00–' ימי א

11:00-13:00' ד-'ימים ב

!אין מענה טלפוני וקבלת קהל' ביום ה

mailto:selalin@bgu.ac.il
mailto:elsimion@bgu.ac.il
mailto:baranad@bgu.ac.il
mailto:halabi@bgu.ac.il


!מישהו מטפל בך-הסטודנטים דיקנאט
.  מתוך ההכרה כי הסטודנט נמצא במרכז, הסטודנטים לדאוג לרווחת הסטודנטדיקאנטמטרת 

:הסטודנטיםדיקנאטתחומי הטיפול של 

מלגות והלוואות

הכרה בלקויות למידה או מגבלות רפואיות

  ייעוץ פסיכולוגי

סטודנטים המשרתים במילואים

שיעורי עזר וחונכות

  ייצוג סטודנטים מול רשויות האוניברסיטה בנושאים אקדמיים ואתיים




