
מצגת בנושא רישום  

לקורסים



פתיחת חשבון משתמש–שלב ראשון 

יש להצטייד במספר  , על מנת לפתוח חשבון משתמש�
מספר בעל ארבע  (הסודי שמופיע בדף הקבלה שלכם 

)ספרות
:נכנסים לאתר האוניברסיטה בכתובת�

www.bgu.ac.il  במחשובלסטודנטים  :

פתיחת חשבון  בוחרים בהרשאות מחשוב

קוד סודי ומסכים  , ז.מקלידים מספר ת משתמש

להצהרה



:על גבי המסמך יופיעו הנתונים הבאים�
סיסמה וכתובת דואר אלקטרוני, שם משתמש   
המידע מופיע לכמה דקות ולכן יש להדפיס את �

.מידע זה ילווה אתכם לאורך כול לימודיכם. המידע
כל המידע שנשלח אליכם דרך הדואר  –חשוב �

ולא   BGU -נשלח לכתובת שלכם ב, האלקטרוני
לכתובת הפרטית



מוצאים את הקוד  / סטודנטים שלא יודעים 

ניתן לשחזר את הקוד הסודי  –הסודי 

באותו תהליך ובטרם ניגשים לפתיחת 

שחזור הקוד  , יש לבחור, חשבון משתמש

הסודי



חלונות זמן–שלב שני 

חלונות הזמן הם התאריך והשעה המיוחדים לכול �
בהם ורק בהם תוכלו להירשם  . סטודנט וסטודנט

.לקורסים
מידע לסטודנטים     אתר האוניברסיטה  �

חלונות זמן לרישום      רישום לקורסים:אקדמי
סיסמה , מקלידים שם משתמשלקורסים

על גבי החלון יופיעו חלונות הזמן שלכם  ז.ות
לכול רכיבי הלימודים



שנתון התוכנית–שלב שלישי 

יש להוציא  , על מנת לדעת לאיזה קורסים להירשם
:את שנתון התוכנית באתר התוכנית בכתובת

http://www.bgu.ac.il/sochttp://www.bgu.ac.il/sochttp://www.bgu.ac.il/sochttp://www.bgu.ac.il/soc----antantantant

ה"תשעהשנתון הרלוונטי עבורכם הוא שנתון 



רשימת קורסים  –שלב רביעי 

בתוכנית

קוד  /מספרי, על מנת לראות את רשימת הקורסים�
:יום ושעה יש לפעול באופן הבא, הקורס

לסטודנטים       מידע    אתר האוניברסיטה   
:  בוחריםמערכת שעות למחלקה אקדמי

במחלקה  -מחלקה, ראשון -תואר, ה"תשע' סמסטר א
אשר        )102(לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

שגר בקשה'א-שנה, דו מחלקתי-מסלול: בוחרים



יש להירשם רק לקורסים המופיעים  –שימו לב �
בשנתון התוכנית

 102ניתן להירשם לקורסים המתחילים במספרים �
בלבד

ניתן להירשם לקורסי חובה מהמחלקה  ' בשנה א�
בלבד

.  ניתן להירשם לקורסים שונים בלימודים כלליים�
ניתן לראות את רשימת הקורסים באותה הדרך עם 

)151(בחירת המחלקה ללימודים כלליים 
יש לבצע תהליך זה שוב והפעם לבחור בסמסטר �

ה"תשע' ב













הרשמה לקורסים–שלב חמישי 

:  מידע אקדמי     נכנסים לאתר האוניברסיטה�
 אתר הרישום לקורסים     רישום לקורסים

   ז.ותסיסמה , שם משתמש: מקלידים  
נכנסים לרכיב הלימודים המתאים  אשר

)סוציולוגיה ואנתרופולוגיה(
א ניתן להירשם לקורסים  "ברכיב הלימודים של ס�

102קורסים המתחילים במספרים , א בלבד"של ס













ההרשמה לקורסים

לאחר שבוחרים את רכיב הלימודים המתאים  �
במסך זה יש להקליד  . מגיעים למסך חיפוש קורס

כפי שרשום במערכת השעות (את מספר הקורס 
:באופן הבא) שהדפסתם

מספר קורס–סטטיסטיקה א : דוגמא   
102.1.0078

קוד מחלקהתואר          מספר קורס                

80 2 1 0 0 71





�

נלחץ על שם הקורס כדי 

לקבל פרטים נוספים



�

מספר המקומות  

שנותרו בקורס  

כפתור לסימון  

נשגר בקשה הקבוצה המתאימה 

להרשמה



כפתור מחיקת 

קורס כפתור פרטים נוספים  



בסיום תהליך הרישום לקורסים

"  תדפיס רישום לקורסים"חובה להדפיס 
ולאמת את הנתונים שהוקלדו

"תדפיס אישור לימודים"ניתן להוציא גם 





שנת לימודים מוצלחת


