
 

 

 , טבת תשפ"ג 2023ינואר                                

 לתואר שני ולסטודנטיות  לסטודנטים לקורסים  רישוםהנחיות 

 גפ"תש' בסמסטר  - השלמותו

 2023מרץ  8, ט"ו באדר תשפ"ג , רביעיביום  פתחי  גפ" סמסטר ב' תש 

 : הבאים   בימים ובתאריכים  תקיים הרישום לקורסים י 

 16:01-23:59ובין השעות  10:30-14:00בין השעות  2023פברואר  5 ראשון  יום

 16:01-23:59השעות  ובין  9:00-12:00בין השעות  2023פברואר  6 שני  יום

 13:30-23:59 בין השעות  2023פברואר  7 שלישי יום

לבדוק שכל הקורסים   יש . על ידנו של קורסים שנתיים הועתק  החלק השני , שימו לב

 .  םלתקן את הרישו במידת הצורך ו ,השנתיים הועתקו בהצלחה

 , ירשמו בתקופת השינויים. לעיל שצויינו הרישום מי שלא יוכלו להירשם לקורסים במועדים 

 : תקופת השינויים תתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר בתאריכים 

   . * ברצף13:00שעה ב 2023מרץ ב 23עד ו  16:00משעה החל  2023מרץ  8

 . לבטל קורסים או להירשם לקורסים נוספים  ניתן יהיה לא 13:00שעה הלאחר *

(  עודלרישום ו מים חסו ים בכל בעיה הקשורה ברישום לקורסים )פתיחת מקום, קורס

   .יש לפנות אל מזכירות המחלקה 

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

אל מזכירות  פנות לקורסים( אשר נקבע באופן אקראי. במידה ולא הוגדר חלון זמן יש ל 

 . 2שלוחה   hsf2@bgu.ac.il ,6477777-08 הפקולטה

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/yeutz/
mailto:hsf2@bgu.ac.il


 

 

  :לקורסיםמוצלח קישורים חיוניים לרישום להלן 

אתר  ,   הנחיות וקישורים -רישום לקורסים,   קובץ הקורסים ,  מערכת שעות למחלקה

 השנתון

 הרשאות מחשוב 

יקלידו את   ,לאתר ההרשמה בפעם הראשונה   ם הנכנסיוסטודנטים מתקבלים ות סטודנטי

פרטי ההזדהות שקיבלו בעת ההרשמה לאוניברסיטה. אם נשכחו או נמחקו פרטי  

פתיחת הרשאות  ניתן לשחזרם בקישור הבא:   , ההזדהות מהודעת הדואר האלקטרוני 

   .שוב מח

פרטי ההרשאה ישלחו לתיבת הדוא"ל   . שחזור פרטי משתמש  איחזור פרטי הרשאהל

 שצויינה בעת ההרשמה ללימודים.  

שנכנסו לאתר ההרשמה לפחות פעם אחת ובידם שם   פעילים  וסטודנטים  סטודנטיות 

   . להרשמה יכולים להכנס ישירותעדכניים, משתמש וסיסמה 

   ".אם זכרת לא שכחת"  -(  ם ותיקיםות ולסטודנטיסטודנטיל)  איחזור פרטי הרשאה

 ת כלליו נחיותה

הרישום   ביצוע טרם , אם יש, קודמיםחובות  ו  שכר הלימוד  מקדמתאת   לשלם חובה •

בשובר   עד למועד שנקבע הוסדר התשלוםבמידה ולא  יחסםהרישום לקורסים. 

 (.  08-6461-600 - לבירורים ) התשלום

- יש להירשם בכל סמסטר לפחות לרבע מהנקודות הנדרשות בתואר, ולא פחות מ •

 סמסטר.   במשכר הלימוד המינימלי  25%היקף של לפחות  - נקודות זכות 6

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
https://bgu4u.bgu.ac.il/opening/login.php
https://bgu4u.bgu.ac.il/opening/login.php
https://bgu4u.bgu.ac.il/remind/login.php
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns
https://tamrur.bgu.ac.il/regrestore/hlogin.php


 

 

  פר)קורס מקוון מס לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית רישום ל •

ולהשלימה   בלבד בתואר השניחובה להירשם ללומדה פעם אחת  – ( 900-5-5001

תום השנה  עד אי השלמת הלומדה השנה הראשונה. סמסטר הראשון של  ב

הגישה למערכת המידע  תחסום את ו הראשונה לא תאפשר הרשמה לקורסים

(.  100ציון בהאישי. שחרור החסימה יתבצע רק אחרי השלמת הלומדה בהצלחה )

שם   ולציין  masscourse@post.bgu.ac.ilלכתובת  בעיה יש לפנות או   בכל שאלה

 . לפרטים נוספיםתעודת זהות. פר מלא ומס

  המחלקההמפורסמת בשנתון  בהתאם לתכנית הלימודיםהינו  הרישום לקורסים  •

או    אחרי כל הוספה מופיעים בתדפיס הרישום ים יש לוודא שהקורס  . (אתר השנתון)

 .  ביטול

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

והזמנתם מתבצעת   כרוכים בתשלום   טהלוהמונפקים על ידי מזכירות הפקם אישורי

 .   הזמנת אישורים בתשלום האוניברסיטה  באתר

'כתיבת  או ל לקורסים   רשמו י ישלא  םות ולסטודנטי סטודנטיליופסקו הלימודים  •

  להארכת  או  ה לחופשיגישו בקשה ולא  , שינוייםעד תום תקופת ה ' עבודת גמר

 . ,לימודיםה

לפרטים  . שכר לימוד  לעבודת גמר אינו פוטר מתשלום  או אי ביצוע רישום לקורסים  •

 .תקנות שכר לימוד  בחוברת ראו הסבריםנוספים  

'כתיבת עבודת גמר' ונחיות רישום לקורס 'עבודת גמר' ה

 משלימי תזהל מחקרי והנתיב בלסטודנטים/ות 

  שלישי ירשמו בסמסטר ה בנתיב המחקריות וסטודנטים הלומדים סטודנטי  •

תתבצע העתקה   רביעי בסמסטר ה . ודות זכותללימודים לקורס 'עבודת גמר' עם נק

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=csh
https://xmail.bgu.ac.il/owa/redir.aspx?C=Qpi5SwNzSUCdHHtoyUxVfWEs6dl1ktIILMayKXWWlYtYXO8LmINXRBJkZ0j_7sHcct4tr9tv9ss.&URL=mailto:masscourse%40post.bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shp-software.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


 

 

,  ארכת לימודים להמשך כתיבת העבודהאוטומטית ליתרת הנקודות. אם אושרה ה

למועד  בכל סמסטר עד  נקודות זכות, ללא , יש להירשם לקורס 'כתיבת עבודת גמר'

 העבודה לשיפוט.  שנקבע להגשת 

  או לקורסים, במידת הצורך,   לקורסירשמו   משלימי תזהוסטודנטים סטודנטיות  •

  ראשון ההחל מהסמסטר ללא נקודות זכות לקורס 'כתיבת עבודת גמר'  כןו

 שתוגש העבודה לשיפוט.  סמסטר עד  ובכלללימודים 

 

 ! קרהצלחה בלימודים ובמח בברכה והמשך 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה   מוסמכים  מזכירות 


