
 גפ"לקראת הרישום לקורסי סמסטר א' תש  –לתלמידי שנה ב' 

 ☺שלום לכולם 

  .גפ" תיפתח בשעה טובה שנה"ל תש 23.10.2022 -ביום ראשון ה •

אופן הוראה של כל קורס יופיע בפרטי הקורס לאחר שתירשמו אליו. יש   •

 להתעדכן בהתאם. 

   22.9.2021 -ה שניתקופת הרישום לשנה ב' תיפתח על פי חלונות זמן אישיים ביום  •

באותו יום יהיו חלונות  23:59ועד   116:0. החל מהשעה  0061: -1:012 ין השעותב

 הזמן פתוחים לכולם. 

  0001:בין השעות   23/10/22יתקיים בין התאריכים  בתקופת השינויים רישום •

 6/11/22ועד ליום א'  18:00( החל מהשעה 23/10/22)ובאותו יום  12:00-

 . 13:00בשעה 

 נמצאת עלהלפי תכנית הלימודים שלכם  םקורסיההנכם מתבקשים להירשם לכל  •

 Stud.aspx-https://in.bgu.ac.il/humsos/social/Pages/BAבקישור:  אתר המחלקה

שימו לב לקורסים המיועדים לכם בתכנית והקפידו    –לתלמידי המגמה לנוער  •

 להירשם לפי ההנחיות. 

בשעות בהן הרישום מתבצע לפי  , ב' הבימי הרישום המצויינים לעיל לשנכי הוחלט  •

 כל קורסי הבחירהכן בהם לומדים ביותר מקבוצה אחת ו  קורסיכל יהיו  חלונות זמן,

יפתחו לכולם . הם ישובו וי מועדי חלונות הזמן האישייםסגורים לרישום ב בתוך חובה

מהלך זה הינו מתן הזדמנות שווה העומד בבסיס בבת אחת. הרציונל  16:01בשעה 

ורס או קבוצת לימוד בהם הם  לכל ק ה נקודת זמןטים להירשם באותלכל הסטודנ

נא הקפידו להיות זמינים במועד זה על מנת   חפצים, על בסיס כל הקודם זוכה.

 שתוכלו להירשם לקורסים וקבוצות לימוד בהם אתם חפצים. 

 :הוראות כלליות

קורס[ במועדי  נא לא לשכוח להירשם לקוד קורס של הכשרה מעשית! אי רישום ]לכל  .1

וודאו  הרישום יגרור קנסות כספיים של הפקולטה. הדבר הינו באחריותכם הבלבדית.

 דרשים.נכי נרשמתם לכל הקורסים ה

]במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר: תקופת השינויים מהלך ב –שימו לב  .2

ייתכנו שינויים של שיבוצי הכיתות לכן חובה עליכם לבדוק [ 6/11/22עד   23/10/22

https://in.bgu.ac.il/humsos/social/Pages/BA-Stud.aspx


 :לפני כל שיעור בקישור הבא

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

בלבד, לעו"ס במהלך תקופת הרישום, בכל בעיה שקשורה ברישום לקורסי המחלקה  .3

יפנה כל תלמיד לנציגי הוועד של השנתון שלו. הוועד ירכז את הפניות ויהיה בקשר 

 עם מזכירות המחלקה.

בכל בעיה ברישום הקשורה בנושא של תשלום שכר לימוד יש לפנות אל מדור   .4

 . 2שלוחה  08-6461600 חשבונות סטודנטים בלבד בטלפון:

בכל בעיה הקשורה בחלונות זמן או בעיכובי ייעוץ/ רישום או הקשורה לרישום   .5

לכתובת או  08-6477777יש לפנות אל מזכירות הפקולטה בלבד:  -לקורסים כלליים 

hsf@bgu.ac.il 

ל מזכירות אקדמית, באמצעות יש לפנות א –מידע בנושא הלומדה להטרדה מינית  .6

 08-6461111מרכזיית אב"ג: 

יש לפנות בנושא זה אך ורק למזכירות המחלקה   קורסי אנגלית כשפה זרה: .7

 efl@bgu.ac.ilלאנגלית כשפה זרה בכתובת: 

 אתר המחלקה לאנגלית כשפה זרה: 

https://in.bgu.ac.il/humsos/english/Pages/default.aspx 

                                :לתלמידי תואר ראשון  קורסי תוכן באנגלית .8

תוכן נדרש.ת ללמוד קורס   -סטודנט.ית שהחל את לימודיו .ה בשנת תשפ" א

על   .הקורס יהיה קורס תוכן מתוך תוכנית הלימודים . אחד בשפה אנגלית

                                      .נק"ז לפחות 2הקורס להיות בהיקף של 

נדרש.ת ללמוד שני   - והלאה סטודנט.ית שהחל את לימודיו .ה בשנת תשפ"ב

קורס אחד יכול להיות "אנגלית מתקדמים  מתוכם, . בשפה אנגלית תוכן  קורסי 

על הקורס להיות   . ", והקורס השני יהיה קורס תוכן מתוך תוכנית הלימודים2

                                                        . נק"ז לפחות 2בהיקף של 

סטודנט.ית שפטור.ה מאנגלית כשפה זרה )אנגלית מתקדמים ב(, חייב.ת  

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco
mailto:hsf@bgu.ac.il
mailto:efl@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/english/Pages/default.aspx


ניתן להכיר בקורסים  . קורסי תוכן באנגלית מתוך תוכנית הלימודיםללמוד שני 

 .שנלמדו ע"י סטודנטים שהשתתפו בתוכנית ארסמוס בחו"ל

המחלקה לעו"ס מעמידה לרשות הסטודנטים שלה שני קורסי תוכן באנגלית לפי  

 הפירוט הבא:

ד"ר   מרצה: 144-1-0252"  21-"עולם בתנועה: הגירה ופליטות במאה ה –לשנה א' 

 12:00-14:00רמי גודוביץ'. סמסטר ב' תשפ"ג יום שלישי 

ד"ר איתי פרוז'ינין.  מרצה: 144-1-0192"התנהגויות וחומרים ממכרים"  –לשנה ב' 

 . 10:00-12:00סמסטר ב' תשפ"ג, יום ג' 

 

 בהצלחה ובברכת שנה טובה 

 מזכירות עו"ס 


