
 קראת הרישום ל –לתלמידי שנה א' 

 גפ"לקורסי סמסטר א' תש

 ☺וברוכים הבאים  שלום לכולם

   .ג פ"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. 

שיוגדרו לכם  ן , על פי חלונות זמהאינטרנטהרישום לקורסים יתבצע באמצעות  •

 שלישיביום  . הרישום יחל מראש ואקראית על ידי מזכירות הפקולטה למדה"ר

באותו  23:59ועד   16:01והחל מהשעה   12:00  – 09:00בין השעות  2.09.20231

 יום יהיו חלונות הזמן פתוחים לכולם.

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

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

 . 13:00בשעה 

נמצאת  הודים שלכם לפי תכנית הלימ םקורסי השם לכל הנכם מתבקשים להיר •

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

שימו לב לקורסים המיועדים לכם בתכנית והקפידו  –לתלמידי המגמה לנוער  

 להירשם לפי ההנחיות. 

נא לא לשכוח להירשם בכל סמסטר מחדש לקוד ההכשרה המעשית. אי  •

  .רישום בזמן יגרור קנסות 

שאינכם רשומים אליהם. כל ולקבוצות אין להיכנס לשיעורים  –שימו לב  •

ם. המרצים אינם סטודנט יורשה ללמוד אך ורק בקבוצה שאליה הוא רשו 

רישום. סטודנטים אמצעות רשאים לאשר לכם החלפת קבוצות שלא נעשית ב

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


אין לפנות למזכירות   –המעוניינים להתחלף ברישום יעשו זאת עצמאית  

 המחלקה בעניין זה. 

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

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

 :לפני כל שיעור בקישור הבא

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

יש לפנות למזכירות   –קורסים כלליים חלונות זמן לרישום ו דע בנושא מי  •

 hsf@bgu.ac.il או לכתובת  6477777-08 –הפקולטה למדה"ר בלבד 

יש לפנות אל מזכירות אקדמית,   –מידע בנושא הלומדה להטרדה מינית  •

 08-6461111באמצעות מרכזיית אב"ג: 

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

 efl@bgu.ac.ilבכתובת:  לאנגלית כשפה זרה

 אתר המחלקה לאנגלית כשפה זרה: 

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

                                :לתלמידי תואר ראשון  קורסי תוכן באנגלית •

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 ושנה טובה לכולם,

 רכזת תואר ראשון - איריס

 המחלקה לעבודה סוציאלית


