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)חלונות הזמן לרישום מופיעים במכתב ההנחיות הכללי של  בזמן שנקבע לרישום עצמו

 (, תוכלו להיכנס ל:תאריכים של תואר שנימה השימו לב הפקולטה, 

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

 אופן הרישום שונה ממה שהיה שנה שעברה. 

 מרכזיים: הבדלים 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 

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

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

( יפתחו לכם מספר קורסים אפשריים ויהיה עליכם לבחור 480במידה ולא סימנתם מחלקה )

 את הקורס המבוקש.

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

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

 בנושא: דגשיםשימו לב בבקשה למספר 

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

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

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

 קורסי הבחירה. 4בחירה נוסף, מעבר ל 

 מרוכזת )עם נוכחות חובה(.  סדנאקורסי בחירה, כולל  4. במהלך השנה מוצעים יותר מ ד

 :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.

 להתחיל את הרישום עם קורסי הבחירה ואח"כ לעבור לקורסי החובה. מומלץו. 

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

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


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

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

 (.שניים על

  .הם של המגמה, ולכן אין בחירהשלכם קורסי בחירה שימו לב ש – מנהיגות. למסלול ט

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

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

( הסדנה במהלך למטלות בנוסף) הגשה עבודת יש הסדנה בסוף. השעות באתר המחלקה(

 .  בחינה ולא

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

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

  

 בהצלחה!


