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 2023בינואר,  16
  ג"הנחיות הרשמה לקורסים סמסטר ב' תשפ

 

 ג."ברכות על עמידתכם בתכנית הלימודים לסמסטר א' תשפ

 עליך לבצע רישום לתכנית הלימודים במערכת מנהל תלמידים עבור כל סמסטר בנפרד. 
 

 ביצוע הרישום לתכנית הלימודים היא באחריותך, הסטודנט.ית. 
 

הרישום מהווה אישור לתכנית הלימודים והבסיס לקליטת הציונים במערכת מנהל תלמידים (בהנחה 
 כי מתקיימת עמידה בתנאי הלימוד האקדמיים).

 

 :ביצוע הרישום לקורסים

הרישום לקורסים במרבית המחלקות/ בתי הספר מתבצע באמצעות אתר האינטרנט של 
 האוניברסיטה 

  אתר הרישום לקורסים
 

 :ת מזכירות הסטודנטיםעבור שנים מסוימות במחלקות/ בתי הספר הבאים הרישום יבוצע באמצעו

 ז'), בית הספר לרוקחות (שנה ד').-בית הספר לרפואה (שנים ה'
 

 : מועדי הרישום

 תואר מוסמך:  .1

 בין השעות תאריך
 

 מיועד עבור 

05.02.2023 10:30-14:00  

 כולם
16:01-23:59 

06.02.2023 09:00-12:00  

 כולם
16:01-23:59 

 

07.02.2023 
 

13:30-23:59 
 

 כולם
 

 תואר בוגר וד"ר לרפואה:  .2

 בין השעות תאריך
 

 מיועד עבור 

08.02.2023 
 שנה א' בלבד 09:00-12:59
 שנים ב' ואילך בלבד 13:00-15:59
 כולם 16:01-23:59

09.02.2023 
 שנים ב' ואילך בלבד 09:00-12:59
 שנה א' בלבד 13:00-15:59
 כולם 16:01-23:59

16.02.2023 
 שנה א' בלבד 09:00-12:59
 שנים ב' ואילך בלבד 13:00-15:59
 כולם 16:01-23:59
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 : בוגר, מוסמך וד"ר לרפואה)עבור כל רמות התואר (תקופת שינויים 

 מיועד עבור  בין השעות תאריך

 כל התארים 08:00-23:59 08.03.2023-22.03.2023

 כל התארים  08:00-13:00 23.03.2023

 

 : ביצוע הרישום לקורסים יש להצטייד בלצורך 

 שם משתמש. .1

 ג."השלמת תשלום שכר לימוד סמסטר א' תשפ .2

 :סטודנט.ית ותיק.ה

אישור על השלמת חיסונים במסגרות בהן קיימת דרישת חיסונים (ראה חיסונים באתר  .1

 הפקולטה). 

ג (יש לבחון את הנחיות המחלקה טרם "מצב אקדמי המאפשר רישום לסמסטר ב' תשפ .2

 הרישום).
 :סטודנט.ית לתואר ראשון וד"ר לרפואה

מרבית תכניות הלימוד במחלקות/ בתי הספר לתואר ראשון וד"ר לרפואה מורכבות ממערכות חובה. 

. המתכונת כוללת את כל קורסי החובה לתואר ולשנה במתכונתבמסגרות אלה ניתן לערוך רישום 

 אליהם חייבים  להירשם.  עם כניסתך למסך הרישום, יש לבחור ברישום באמצעות 'מתכונת'. 

כל קורסי החובה יופיעו על המסך, עליך לאשר רישום לכל אחד מהקורסים. יש לבחור קבוצת תרגול 

הרישום. אין להסתמך על ברירת המחדל או קבוצת מעבדה, אותה יש להוסיף למתכונת בעת 

 המופיעה על המסך. אם ברצונכם לבחור בברירת המחדל, יש לאשרה.

 יש לוודא כי אין חפיפה בשעות הלימוד בקבוצות התרגול הנבחרות במקצועות השונים.

 יש לוודא אישור של כל קורס המופיע במתכונת לפני אישור המתכונת כולה.

 לתשומת ליבך: 

 רה, אנגלית ועברית (לחייבים) אינם חלק מהמתכונת.קורסי בחי

לחלק מקורסי הבחירה אין אפשרות להירשם באינטרנט, במקרים אלה יש לפנות ישירות למזכירות 

 המחלקה או למרכזי הקורסים.  

בהתאם לרמה שנקבעה עבורך  מחייבים הרשמה לקורסיםלחייבים בהם,  קורסי עברית ואנגלית

 .עד להשגת הרמה הנדרשת לפטור עם תחילת לימודיך וברצף מיד(כפי שמופיע בהודעת הקבלה) 
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 בקשות לפטור מקורסים, הכרה בקורסים ומבחני פטור

בקשות לפטורים והכרות יש להגיש על טופס מתאים בצירוף תדפיס לימודים קודמים ובסילבוס 

 להנחיות המחלקה/ בית הספר) .  הקורס שכבר נלמד (בהתאם

 הרשמה למבחני פטור תעשה במזכירות המחלקה/ בית הספר. ניתן לשלם עבורם בקישור שלהלן:

בקשה לפטור/ הכרה מקורס על בסיס לימודים קודמים או בעקבות מבחן  סטודנט.ית אשר הגיש.ה  

(מבחנים בעזרה ראשונה ובהכרת המחשב), וטרם קיבל.ה אישור בגין הפטור/  האליו נרשם.  פטור

 הכרה, חייב.ת ברישום לקורס והשלמת דרישותיו עד קבלת האישור. 

ג , "השינויים של סמסטר ב' תשפיש להגיש את הבקשה לפטור/ הכרה עד למועד תחילת תקופת 

תקופת השינויים כרוך בתשלום, אישור מיוחד, סיום . כל שינוי לאחר  08.03.2023היינו עד לתאריך  

  קנס ולעיתים גם תשלום עבור הקורס עצמו.

 רישום לקורסים שנתיים

רישום לקורס שנתי מחייב המשך הרשמה לחלקו השני של אותו קורס אשר יתקיים בסמסטר 

במקרה זה, לא תהיה אפשרות לביטול ההרשמה לקורס העוקב, אלא באמצעות "ויתור  עוקב.ה

בתום הרישום מומלץ להדפיס אישור לימודים לסמסטר וכן מספר עותקים מתדפיס  אקדמי". 

 באחריות הסטודנט.ית הרישום לקורסים. תדפיס הרישום נדרש במוסדות שונים לאורך הסמסטר.

לבדוק לפני תום תקופת השינויים כי אכן נרשם.ה לכל הקורסים המוגדרים כקורסי חובה ולקורסים 

נוספים אליהם ביקש.ה להירשם (השלמה / בחירה ועוד). הבדיקה נעשית אל מול תדפיס הרישום 

ורשימת הקורסים של המחלקה / בית הספר.  את דרישות החובה ניתן לבדוק תחת הנחיות ורשימת 

 סים של המחלקה / בית הספר באתר הפקולטה.  הקור

 
מועדי חלונות זמן לרישום לקורסים, מעכבי ייעוץ בשל חוב, בנושא  במידה ונתקלת בבעיות

חיפוש קורס, מחיקת קורס וכדומה, קבלת שם משתמש  –התמצאות במערכת הרישום לקורסים 

 –ם, חזרה מהפסקת לימודים הנחיות להרשמה דרך מדור רישו –וסיסמא, חזרה מחופשת לימודים 

 הנחיות להרשמה מחדש דרך מדור רישום וכדומה. 

 .08-6461600יש לפנות למוקד המידע בטלפון 

 במידה ונתקלת בבעיות בנושאים אחרים, יש לפנות ישירות למזכירות המחלקה/ בית הספר.
 
 

 בהצלחה בבחינות,

 דורי שניידר

 עוזר ראשי לראש מנהל
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 הבהרות נוספות
 

 רישום מאוחר לקורסים

רישום לקורסים במועדים שנקבעו, רשאי.ת לערוך את  הסטודנט.ית אשר מסיבה כלשהי לא ערך. 

הרישום בתקופה המוגדרת "תקופת שינויים". המחלקה/ בית הספר רשאים לבטל הרשמה לקורסים 

 אליהם הסטודנט.ית לא רשאי.ת להירשם.

 לימודי אנגלית

קורסי האנגלית בהתאם לרמה שנקבעה במעמד הקבלה, מיד עם תחילת על כל סטודנט.ית להירשם ל

 הלימודים וברצף בהתאם להנחיית המזכירות האקדמית.

 לימודי עברית

על כל סטודנט.ית להירשם לקורסי העברית בהתאם לרמה שנקבעה במעמד הקבלה, מיד עם תחילת 

 הלימודים וברצף בהתאם להנחיית המזכירות האקדמית.

 יההכרת הספרי

סטודנט.ית שנה א' לתואר ראשון ולד"ר לרפואה חייב.ת להשלים קורס הכרת הספרייה במהלך 

השנה הראשונה ללימודים. הנחיות לרישום לקורס ניתן לקבל דרך מזכירות הסטודנטים במחלקה/ 

 בית הספר.

 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית

.ת להשלים קורס זה במהלך השנה הראשונה ללימודים. סטודנט.ית שנה א' בכל רמות תואר, חייב

. הלומדה מוכרת 900.5.5001הרישום לקורס מתבצע במערכת המקוונת, מספר הקורס לרישום 

 כחובה אוניברסיטאית הנלמדת כקורס מקוון ללא נקודות זכות.

 מועדי הבחינות

 במערכת המודל.מועדי הבחינות יפורסמו בלוח המודעות של המחלקה / בית הספר וכן 
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