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 ב תשפ" אב, 2022 אוגוסט                             

 'אסמסטר ל השלמות ו לתואר שני לקורסים  רישוםהנחיות 

 ג"פתששנת הלימודים  

 2022 אוקטובר 23, ג" פתש  כ"ח תשריביום ראשון,  יפתח ג "פ ' תשאסמסטר  

 :הבאים בימים ובתאריכים תקייםהרישום לקורסים י

 16:01-23:59ובין השעות   10:30-14:00 בין השעות 06.09.2022 שלישי יום

                      16:01-23:59השעות  ובין   09:00-12:00בין השעות  07.09.2022   רביעי   יום

 16:01-23:59ובין השעות   13:30-16:00בין השעות  08.09.2022 חמישייום 

 : תקופת השינויים תתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר

    . 13:00שעה   06.11.2022 לתאריךועד   09:00שעה   23.10.2022החל מתאריך 

 . ניתן לבטל קורסים או להירשם לקורסים נוספים  לאלאחר שעה זו 

יש   ומה, יחת מקום, קורס חסום לרישום וכד פתכגון   בעיות הקשורות ברישום לקורסים ב

 .מחלקהלפנות אל מזכירות ה

' )הימים והשעות בהם ניתן להירשם  חלון זמן אישיהרישום לקורסים הינו בהתאם ל'

. ניתן לצפות בחלון הזמן  לכל סטודנט וסטודנטית  לקורסים( אשר נקבע באופן אקראי

 הרישום לקורסים.   יימים לפני מועד  10-האישי כ

 בטלפון                   ה ום יש לפנות אל מזכירות הפקולטון זמן לרישבמידה ולא הוגדר חל 

    hsf2@bgu.ac.ilאו במייל   2שלוחה  08- 6477777

 

 

 

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/yeutz/
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   להלן מספר קישורים חיוניים לרישום לקורסים:

אתר  ,   הנחיות וקישורים -רישום לקורסים,   קובץ הקורסים ,  לקהעות למחמערכת ש

 השנתון

 ת כלליו נחיותה

  הרישום לקורסים לפני ביצוע קודמים חובות , שכר הלימוד   מקדמתאת  יש לשלם  •

  הוסדר התשלום במידה ולא הרישום יחסם . לפי התאריך הנקוב בשובר התשלום 

 (.  08-6461600  פרטים נוספיםל)  עד למועד שנקבע

  ה בתוארשמיעות המחובלפחות  זכות נקודות לרבע בכל סמסטר להירשם  חובה •

 .   (סמסטרבמשכר הלימוד המינימלי   25% ך שווה לבער)

   .שנתוןבהמפורסמת  בהתאם לתכנית הלימודיםוא  ההרישום לקורסים  •

 .  ביטולאו  אחרי כל הוספה  מופיעים בתדפיס הרישום ים דא שהקורסיש לוו •

  .ללא תשלום ו באופן עצמאי  אישור לימודים עבור סמסטר פעיל בלבד פיק  נניתן לה •

והזמנתם מתבצעת   כרוכים בתשלום   טהלוהמונפקים על ידי מזכירות הפקאישורים 

 .  וםמערכת אישורים בתשל -אתר האוניברסיטה דרך  

ועלול   שכר לימוד  אינו פוטר מתשלום לעבודת גמר או  וע רישום לקורסיםאי ביצ  •

  תקנות שכר לימוד ב יש לעיין לפרטים נוספים . הוביל להפסקת לימודיםל

 

 

 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=ann
https://in.bgu.ac.il/Pages/courses-reg.aspx
https://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx
https://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx
http://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=wsn
http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/regulations.aspx
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נתיב  דנטיםות ולסטולסטודנטי 'גמרעבודת 'קורס לרישום הנחיות 

   :תזה  שלימימ וי מחקר

לקורס 'עבודת   השלישיבסמסטר  חייבים להירשם בנתיב המחקרי  סטודנטים סטודנטיות ו

 ליתרת הנקודות.   תתבצע העתקה רביעיבסמסטר ה  . עם נקודות זכות מר'ג

חובות  את סיימו  אך לאבתואר מסטרים סארבעה  ללמוד   סיימוסטודנטיות וסטודנטים ש

  בקשה להארכת ויגיש, או גם וגם , גמר לשיפוט עבודת  הגישו טרם או    ()קורסים עהשמיה

כולל    מחקרב מפורט ח התקדמות  "דו הבקשיצרפו לו  ברמטראשית חודש ספעד  לימודים

 .  ( הפקולטהבאתר  נמצא  ופס הטהחובות )לסיום  וחות זמניםל

ללא נקודות זכות  ירשמו לקורס 'כתיבת עבודת גמר'  משלימי תזה   סטודנטים סטודנטיות ו

  יש ני. אם לא תוגש עבודת גמר לשיפוט בתום השנה הראשונה, ראשון והשה מסטרבס

  במחקר כולל מפורטח התקדמות "דו ולצרף לבקשהש בקשה להארכת לימודים להגי

 (.  פקולטהה הגשת העבודה )הטופס נמצא באתר וחות זמנים לסיום הכתיבה ול

  'לומדה להכרת החוק למניעת הטרדה מינית'הנחיות רישום ל

   900-5-5001 ר קורספ , מסמקוון קורס

עד תום הסמסטר הראשון   להשלימהו  פעם אחת בכל תואר ללומדהבה להירשם חו

  תחסום אתת הלומדה אי השלמ . רישום לקורסל מערכת בתואר. הרישום מתבצע ב

סגירת   תאפשר לא ת . כמו כן י מידע האישמערכת ההגישה לאת ו לקורסים  רשמההה

 השלמת הלומדהרק אחרי   ו אפשריתתואר  סגירת ואישור שחרור החסימה  .תואר 

 . לפרטים נוספים  .הצלחהב

 

 ובהצלחה בלימודים ובמחקר  הבברכ

 תואר שני   מזכירות

 פקולטה למדעי הרוח והחברהה

https://in.bgu.ac.il/humsos/DocLib/Pages/MA_forms/%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%aa%20%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%aa%20%d7%9e%d7%a9%d7%9a%20%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d%20%d7%a0%d7%aa%d7%99%d7%91%20%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%d7%99%202022doc.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/DocLib/Pages/MA_forms/%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%aa%20%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%aa%20%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93%20%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa%20%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%aa%20%d7%92%d7%9e%d7%a8%20%28%d7%a9%d7%a0%d7%94%20%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94%20%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%9d%20%d7%94%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94%29%20-%20%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%aa%20%d7%aa%d7%96%d7%94.pdf
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=csh
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shp-software.aspx

