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 תש"ףשבט, ב וט 
 2020, בפברואר 10 

 
 תש"ף' בסמסטר  –הנחיות וסדרי הרשמה לקורסים  

 
 

 תלמידים יקרים,

 פקולטה לניהול ולחוזרים מחופשת לימודים. ב נו  לתלמידינו בשנת הלימודים תש"ףברכותי

 

 .26.06.2020  ,תש"ף וזתמ' בדויסתיים בתאריך  08.03.2020, תש"ף אדרב יב'בתאריך  א'יחל ביום  תש"ף' בסמסטר 

 

:  האינטרנט נמצא בכתובתהמחלקה )ואפשרות לצפייה באתר הפקולטה( אתר 

http://in.bgu.ac.il/fom/Management/Pages/default.aspx 

 

                 פרסם מידע המסייע לתהליך הרישום כגון: , תחת תפריט "מידע לסטודנטים" , מתבאתר המחלקה

 ת, מגמות לימוד, מידע על הבחינות.תכנית לימודים, מערכת שעו

 

 :ביצוע הרישום לקורסיםל

 תנאי מוקדם לביצוע הרישום לקורסים הוא תשלום המקדמה והסדרת חובות כספיים קודמים. .1

בתוכנית הלימודים  מוקדםידי עיון -לקורסים  עללימים בהם יבוצע הרישום להיערך מומלץ ביותר  .2

המתפרסמת בשנתון הפקולטה )קורסי חובה, בחירה, קורסי קדם(, במערכת השעות ובכל המידע 

 חובות אוניברסיטאיים....( .  אוהתמחות מעשית  אופטורים והכרות  אושהמחלקה מפרסמת )סדנאות 

 לקה )מספרי הטלפון מפורסמים באתרי המחלקות( .  ניתן לקבל מענה בנושאים אלה במזכירות המח      

בימי הרישום עצמם יש עומס טלפוני גדול במזכירות המחלקה והמענה לפניות אלה  -כםלבלתשומת 

 יהיה מוגבל ולכן "יפה שעה אחת קודם".

ניתן להיערך לרישום לקורסים בעזרת מערכת התנסות לרישום לקורסים בלינק:        

https://mih.bgu.ac.il/html/consulting.html  

ע"י תאום פגישה מראש במערכת ממוחשבת : יינתן שירות פרונטלי  במחלקה לניהול .3

fault.aspx?dep_id=1http://fbm.bgu.ac.il/meeting/de 

 בלבד!!! מראש לסטודנטים שתיאמו פגישה ירות יינתןשה

 .לא יתאפשר הרישום ,ללא הקוד סיטה.הכרחי להצטייד בקוד אישי למערכת הממוחשבת של האוניבר .4

 שעות.מערכת הרשם לקורסים/תרגילים שיש ביניהם חפיפה בילה אין .5
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 :(בסמסטר א' דה ולא השולמובמירק ) קורסי חובה -יםיחובות אוניברסיטא .6

  151רכיב  ירשמו תחת -הדו מחלקתיהמסלול תלמידי  -681-1-0011הכרת הספריה 

  הדו המסלול תלמידי  -900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית

  151רכיב  ירשמו תחת -מחלקתי

 151רכיב  ירשמו תחת -הדו מחלקתיהמסלול תלמידי  -לפי רמת הסטודנט -אנגלית כשפה זרה . 

 .08-6472463 בטלפוןמחלקה לאנגלית  , ניתן לפנות ללשאלות בנושא

 

יש להפיק  "תדפיס רישום לקורסים" ולאמת את הנתונים שהוקלדו  –בסיום תהליך הרישום לקורסים  .7

)לוודא שם קורס, קבוצה, זמן, סה"כ נקודות בסמסטר( וזאת על מנת למנוע אי הבנות לגבי חיובי שכר 

 לימוד.

 

 לפנות בעת הרישום לקורסים למי

  קורסיםרישום ללבימי הרישום לקורסים תעמוד מזכירות המחלקה לרשות הפונים בנושאים הקשורים 

חפיפה בקורסים וכו'. בשאלות והכוונה לגבי עמידה בתכנית הלימודים, מקומות בקורסים, כגון: , בלבד

  תקופת הרישום לקורסים. לפניפטורים, וקורסים חלופיים, יש לפנות 

 . 08-6428727, 08-6477915, 08-6472569מחלקה לניהול בטלפונים: רכזות הסטודנטים בלניתן לפנות 

 

 מוקד מידע טלפוני  לנושאים טכניים -ימי הרישום לקורסים 

 יפעל בימי הרישום ובתקופת השינויים )ראה פרוט בהמשך המכתב( בין 08-6461600מוקד מידע טלפוני שמספרו  

 . מוקד המידע יסייע לפניות בנושאים הבאים: 08:30-17:00השעות 

o  רישום לקורסיםתנאי הכרחי לביצוע ה –"חשבון משתמש" וקוד אישי 

o  חיפוש קורס, ביטול קורס... –התמצאות במערכת הרישום לקורסים 

o חזרה מחופשת לימודים/חזרה מהפסקת לימודים 

o אין להתעלם מחובות שכ"ל, אחרת, לא יתאפשר הרישום לקורסים. –לימוד -חובות שכר 
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 "חלון זמן לרישום לקורסים" 

 .23.02.2020 – 25.02.2020ריכים תקופת הרישום לקורסים נקבעה לתא

 מועדי הרישום של כל תלמיד נקבעו ב"חלון זמן אישי" והרישום יתבצע עצמאית. המידע על  "חלון  זמן אישי

 לסטודנטים /שירות מידע  מנהל תלמידים  באתר האינטרנט האוניברסיטאי בתפריטלרישום לקורסים" יתפרסם 

ימים לפני מועדי הרישום שהוזכרו לעיל.  10-מסך הכניסה מצריך הזדהות. ניתן לצפות ב"חלון זמן אישי" כ

 באחריות התלמיד  לבדוק את "חלון הזמן" שהוקצה לו .

 . 08-6472027,  08-6472252במידה ולא נפתח "חלון זמן", יש לפנות למזכירות הפקולטה לניהול בטלפונים:  

 לחץ כאן לאתר מערכת הרישום לקורסים
 

 תקופת השינויים

)בלעדי לפקולטה לניהול( ותמשיך בשעה  14:00-16:00בין השעות   08.03.2020תקופת השינויים תחל בתאריך 

 . 13:00בשעה  24.03.2020יך עד לסיומה  בתאר 18:00

 רישום מאוחר מעבר לתקופת השינויים יחויב בקנס.נא להקפיד ולבצע שינויים במועדים הללו. 

 אי ביצוע הרשמה לקורסים יגרור הפסקת לימודים.

 

 ולסיום:

צוות מזכירות הפקולטה לניהול ומזכירויות המחלקות בפקולטה  משקיע מאמצים בפרסום מידע ברור, עדכני 

 וידידותי. במידת הצורך, ניתן לפנות אלינו, להאיר, להעיר ולהגיב.

 

 
 בברכת סמסטר פורה

 המחלקה לניהול 

 
 

 

 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns

