31בדצמבר, 2018

הנחיות הרשמה לקורסים סמסטר ב' תשע"ט
הפקולטה למדעי הבריאות
ברכותעלעמידתכםבתכניתהלימודיםלסמסטרא'תשע"ט .
עליכם לבצע רישום לתכנית הלימודים במערכת מנהל תלמידים עבור כל סמסטר בנפרד .ביצוע הרישום
לתכנית הלימודים היא באחריות הסטודנט ומהווה אישור את האישור לתכנית הלימודים והבסיס
לקליטתהציוניםהמערכתמנהלתלמידים(בהנחהכימתקיימתעמידהבתנאיהלימודהאקדמים) .
ביצוע הרישום לקורסים:
הרישום לקורסים במרבית המחלקות /בתי הספר מתבצע באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה
בקישורשלהלן: 
לאתרהרישוםלקורסיםלחץכאן 
עבור שנים מסוימות במחלקות הבאות הרישום יתבצע באמצעות מזכירות הסטודנטים :
המחלקהלבריאותהציבור(תוארשני),ביתהספרלרפואה(שניםה'-ז'),ביתהספרלרוקחות(שנהד') .
מועדי הרישום לקורסים
 .1תואר ראשון וד"ר לרפואה:
תאריך
 06.02.2019
 07.02.2019

בין השעות
 08:00-12:00
 16:01-23:59
 08:00-23:59

מיועד עבור
כלהשנים 
כלהשנים 

 .2תואר שני:
תאריך
 06.02.2019
 07.02.2019

בין השעות
 12:01-23:59
 16:00-23:59

מיועד עבור
כלהשנים 
כלהשנים

תקופת שינויים
תואר ראשון ,ד"ר לרפואה ותואר שני:
בין השעות
תאריך
 24.2.2019-9.3.2019  08:00-23:59
 08:00-13:00
 10.03.2019

מיועד עבור
כלהתארים 
כלהתארים 

לצורך ביצוע הרישום לקורסים יש להצטייד ב:
 .1שם משתמש
 .2השלמת תשלום שכר לימוד סמסטר א' תשע"ט.
לסטודנטיםותיקים :
.1

אישורעלהשלמתחיסוניםבמסגרותבהןקיימתדרישתחיסונים(ראהחיסוניםבאתרהפקולטה).

.2

מצבאקדמיהמאפשררישוםלסמסטרב'תשע"ט(ישלבחוןאתהנחיותהמחלקהטרםהרישום).

לסטודנטים לתואר ראשון וד"ר לרפואה:
מרבית תכניות הלימוד של המחלקות /בתי הספר לתואר ראשון ורפואה מורכבות ממערכות חובה.
במסגרותאלהניתןלערוךרישוםב'מתכונת' .המתכונתכוללתאתכלקורסיהחובהלתוארולשנהאליהם
חייבהסטודנטלהירשם.  עםכניסתכםלמסךהרישום,ישלבחורברישוםב 'מתכונת'.כלקורסיהחובה
יופיעועלהמסך,עליכםלאשררישוםלכלאחד מהקורסים.ישלבחורקבוצתתרגולאוקבוצתמעבדה,
אותהישלהוסיףלמתכונתבעתהרישום.איןלהסתמךעלברירתהמחדלהמופיעהעלהמסך.אםברצונכם
לבחורבברירתהמחדל,ישלאשרה .
אנא בדקו כי אין חפיפה בשעות הלימוד בקבוצות התרגול בהן בחרתם במקצועות השונים
ישלוודאאישורשלכלקורסהמופיעבמתכונתלפניאישורהמתכונתכולה .
שימו לב – קורסי בחירה ,אנגלית ועברית (לחייבים) אינם חלק מהמתכונת
ישלדאוגלהירשםאליהםבהתאםלרמהשנקבעהעבורכם(כפישמופיעבהודעתהקבלה) .
לחלק מקורסי הבחירה אין אפשרות להירשם באינטרנט ,במקרים אלה יש לפנות ישירות למזכירות
המחלקהאולמרכזיהקורסים. 
בקשות לפטור מקורסים ,הכרה בקורסים ומבחני פטור
בקשותלפטוריםוהכרותישלהגישעלטופסמתאיםבצירוףתדפיסלימודיםקודמיםובסילבוסהקורס
שכברנלמד(בהתאםלהנחיותהמחלקה/ביתהספר). 
הרשמהלמבחניפטורתעשהבמזכירותהמחלקה/ביתהספר.ניתןלשלםעבורםבקישורשלהלן :
לתשלוםעבורמבחניפטור–לחץכאן 
סטודנטיםאשרהגישובקשות לפטור /הכרה מקורסים על בסיס לימודים קודמים או בעקבות מבחן פטור
אליו נרשמו (מבחנים בעזרה ראשונה ובהכרת המחשב) ,וטרם קיבלו אישור בגין הפטור /הכרה ,חייבים
ברישוםלקורסיםוהשלמתדרישותיועדקבלתהאישור. 
יש להגיש את הבקשות לפטורים /הכרות עד למועד תחילת תקופת השינויים של סמסטר ב' תשע"ט
,היינו עד לתאריך  .24.02.2019 כל שי נוי לאחר תקופת השינויים כרוך בתשלום ,אישור מיוחד ,קנס
ולעיתיםגםתשלוםעבורהקורסעצמו.

רישום לקורסים שנתיים 
רישוםלקורסשנתימחייבהמשךהרשמהלחלקוהשנישלאותוקורסאשריתקייםבסמסטרהעוקב .
במקרה זה ,לא תהיה אפשרות לביטול ההרשמה לקורס העוקב ,אלא באמצעות "ויתור אקדמי" .בתום
הרישוםמומלץלהדפיסאישורלימודיםלסמסטרוכןמספרעותקיםמתדפיסהרישוםלקורסים.תדפיס
הרישוםנדרשבמוסדותשוניםלאורךהסמסטר .
באחריותהסטודנטלבדוקלפניתוםתקופתהשינוייםכיהואאכןרשוםלכלהקורסיםאותםהואחייב
ללמוד(במסגרתקורסיהחובה),ולקורסיםנוספיםאליהםביקשלהירשם.הבדיקהנעשיתאלמולתדפיס
הרישוםורשימתהקורסיםשלהמחלקה.אתדרישותהחובהניתןלבדוקתחתהנחיותורשימתקורסים
שלהמחלקהבאתרהפקולטה. 
במידה ונתקלתם בבעיות בנושאים שלהלן :
מועדי חלונות זמן לרישום לקורסים ,מעכבי ייעוץ בשל חוב ,התמצאות במערכת הרישום לקורסים –
חיפוש קורס ,מחיקת קורס וכדומה ,קבלת שם משתמש וסיסמא ,חזרה מחופשת לימודים – הנחיות
להרשמהדרךמדוררישום,חזרהמהפסקתלימודים–הנחיותלהרשמהמחדשדרךמדוררישוםוכדומה. 
יש לפנות למוקד המידע בטלפון .08-6461600
במידה ונתקלתם בבעיות בנושאים אחרים ,יש לפנות ישירות למזכירות המחלקה /בית הספר .

בהצלחה ,
דורישניידר 

עוזרתלעניינימנהלתלמידים 
הפקולטהלמדעיהבריאות 



הבהרות נוספות 
למתקבלים חדשים
בהודעתהקבלהמופיעקודסודיהמאפשרכניסהלמערכתלשםקבלתשםמשתמשוסיסמא. 
לפתיחתתיבתדואראישית,אנאהיכנסולקישורשלהלן: 
למערכתהרשאותמחשוב–לחץכאן 
ישלהקלידמספרתעודתזהותואתהקודשהתקבלעלמנתלהשליםהליךפתיחתהתיבההאישית .
תיבת דואר אלקטרוני
לכל סטודנט תפתח תיבת דואר אלקטרוני מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב . הסטודנטים מתבקשים
לבדוקבאמצעותההודעותהפקולטה/ביתהספר/המחלקה .
רישום מאוחר לקורסים
סטודנטים אשר מסיבה כלשהי לא ערכו רישום לקורסים במועדים שנקבעו ,יוכלו לערוך את הרישום
בתקופה המוגדרת "תקופת שינויים" .המחלקה /בית הספר רשאים לבטל הרשמה לקורסים אליהם
הסטודנטיםאינםרשאיםלהירשם.
לימודי אנגלית
יש להשלים את חובת לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים השנייה ,בהתאם להנחיית המזכירות
האקדמית .
לימודי עברית
ישלהשליםאתחובתהשלמתהעבריתעדלמועדשנקבעעלידימדוררישוםבמנהלתלמידים .
הכרת הספרייה
סטודנטיםהמצוייםבשנהא'לתוארראשוןולרפואהחייביםלהשליםקורסהכרתהספרייהבמשךהשנה
הראשונה ללימודים .הנחיות לרישום לקורס ניתן לקבל דרך מזכירות הסטודנטים של המחלקה /בית
הספר .
לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית
סטודנטיםהמצוייםבשנהא'חייביםלהשליםקורסזהבמשךהשנההראשונהללימודים.רישוםלקורס
במערכתהמקוונת,מספרו.900.5.5001הלומדהמוכרתכחובהאוניברסיטאיתהנלמדתכקורסמקווןללא
נקודותזכות .
מועדי הבחינות 
יפורסמובלוחהמודעותהווירטואליתחתהמחלקה/ביתהספרוכןבמערכתהמודל.

