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(: )*בחלונות אלה ניתן 8/9/19לאחר שתבדקו את חלונות הזמן* לרישום )שיפתחו לקראת ה 

 ניתן להירשם(. לאלראות מתי יהיה הרישום ועדיין 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP 

 תוכלו להיכנס בזמן שנקבע לרישום עצמו:
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 אופן הרישום שונה ממה שהיה שנה שעברה. 

 הבדלים מרכזיים: 2

 פעילה בשנה ב. לא. בשנה א' היה רישום מתכונת. אופציה זו 1

הקלדת  –חיפוש קורס  –יהיה עליכם להיכנס  לרישום  -כשחלונות הזמן לרישום יהיו פתוחים 

 מופיעים במערכת השעות שבאתר(. )מספרי הקורסים ספרות אחרונות של הקורס 4

 מספר. רק, כל מלל אחר(  ולא) להקליד את שם הקורס לאשימו לב בבקשה 

( יפתחו לכם מספר קורסים אפשריים ויהיה עליכם לבחור 686במידה ולא סימנתם מחלקה )

 את הקורס המבוקש.

. בשנה א' יש רק קורסי השלמה וחובה. בשנה ב' יש גם קורסי בחירה. קורסי הבחירה הם 2

 יהיה מקום לכולם. כל הקודם זוכה.  לא"קטנים" יותר, מבחינת מספר סטודנטים ולכן 

 בנושא: דגשיםשימו לב בבקשה למספר 

 נה ב.ש במהלךקורסי בחירה  4עליו להשלים  –חובה פטור מקורסי  קיבל שלאא. למי 

 שנה ב. במהלךקורסי בחירה  4עליו להשלים   -ב. מי שקיבל פטור מקורסי השלמה 

ג. מי שקיבל פטור מקורס חובה, על כל קורס חובה בו קיבל פטור יהיה עליו להשלים קורס 

 קורסי הבחירה. 4בחירה נוסף, מעבר ל 

ת מצוינות )עם סדנאות מרוכזו 2קורסי בחירה, כולל  4. במהלך השנה מוצעים יותר מ ד

 נוכחות חובה(. 

 :בתק' שינויים. בד"כ, אחרי שאנו רואים את מצב ההרשמה, ה

 .)יש לעקוב( . סטודנטים משנים את הרישום ולכן מתפנים מקומות1

יהיו מקומות  שלאשצריך לעקוב. אבל יש לזכור  ךעוד מקומות, כפותחים . אנו לפעמים 2

 לכולם.
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 ו. מומלץ להתחיל את הרישום עם קורסי הבחירה ואח"כ לעבור לקורסי החובה.

 לנסות להיכנס למערכת הרישום לפני השעה המיועדת לכם לרישום. לאז. מומלץ 

,  מינימלי לימוד שכר תשלום שיש לב שימו: )בעיקר למי שעושה תזה( בתכנון המערכת .ח

 תשלמו אבל אחד קורס תלמדו אחרת) עם נק"ז קורסים  2 לפחות יהיו שבסמסטר שרצוי כך

 (.שניים על

 להירשם רשאי יהיה סטודנט(. מומלץ כה, עד קרא שלא למי) הפקולטה של התקנון י"עפ. ט

 הקורסים אחד אם או ללימודים האחרון בסמסטר או: התואר במהלך! אחת פעם  ז"נק 15 ל

 בעצמו להירשם יוכל לא, קורסים 5 לו ויהיו בסדנה מעוניין שהוא שיחליט מי. סדנה הוא

 . לו תאפשר לא הרישום מערכת , שכן5 ה לקורס

-על נעשה הקורסים לשארהרישום ).  5ה לקורס! רק ,בפקולטה אתכם לרשום צורך יהיה

 אל של מימון ציבורי לקורס ורק הקורסים לכל הירשמו אנא, כך לשם( . הרגילה בצורה ידכם

 כולל) הקורס שם, ז"ת, מלא : שםפרטים מלאים עם מייל לי כתבו. ראשון בשלב תרשמו

(. לסדנה רישום) והסיבה אתכם שנרשום מבקשים אתם אותו( יש אם קבוצה ומספר מספרו

 .לקורס להיכנס מכם ימנע ולא שינויים בתקופת יעשה רק לקורס הרישום

 כל או רותם אריה' פרופ של הסדנאות את לקחת יכול אינו הטכנולוגי המסלול: תזכורת .י

 אנא, חובה מקורס פטור וקיבלתם במידה. טכנולוגי לנושא ישירות קשור שאינו בחירה קורס

 . המחלקה עם קשר צרו

 בחירה הם של המגמה, ולכן אין בחירה.קורסי  –. למסלול טכנולוגי יא

 לאורך נלמד לא שהוא רק. דבר לכל בחירה קורס הינו - סדנה: מרוכז ומפוצל . למסלוליםבי

)מופיע במערכת  לתאריכים מראש לב שימו! חובה נוכחות עם. מרוכז הוא אלא הסמסטר  כל

( הסדנה במהלך למטלות בנוסף) הגשה עבודת יש הסדנה בסוף. מחלקה(ההשעות באתר 

 .  בחינה ולא

 להירשם יש, ולא במידה. מינית הטרדה למניעת הלומדה עם סיימתם שכולכם מקווה .גי

 .וחפש( 5001 להקליד) אליה

. אנא וודאו שאין לכם חובות כספיים לאוניברסיטה, שכן אחרת המערכת לא תאפשר לכם די

 .להירשם לקורסים )שאלות בנושא שכ"ל לחשבונות סטודנטים(

  

 בהצלחה!


