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 המחלקה ללימודי מידע –תואר שני  – זהנחיות לתקופת הרישום תשע"

 

 ברוכים הבאים והשבים לסטודנטים החדשים והוותיקים של המחלקה ללימודי מידע.

 ומהנה עם הרבה הצלחה.       הברצוננו לאחל לכם שנת לימודים פוריי

 

 

  03-5318351בכל שאלה ניתן לפנות למחלקה ללימודי מידע,  בטלפון: 

 information-science.dept@biu.ac.ilאו במייל: 

 

 בכל שאלה הקשורה לתמיכה טכנית בפריא"ל או לנושא שכר לימוד יש לפנות למוקד שמ"ע 

  03-5317000* /  9392בטלפון : 

 

 קורסי השלמה

השלמה. הקורסי ללמוד את כל  על הסטודנטיםשנה הראשונה ללימודים לתואר שני במחלקה ב

במעמד מיוחד לקראת לימודי התואר.  רשימת הקורסים נשלחה אליכם בעת קבלתכם כתלמידים

 80זכרו כי כדי להתקבל כתלמידים מן המניין לתואר, עליכם להשלים קורסים אלה בממוצע של 

 כל קורסי ההשלמה יינתנו בסמסטר א'. .עם ציון עובר בכל אחד מהקורסים לפחות

 עם סיום קורסי ההשלמה עליכם למלא טופס בקשה לשינוי מעמד:

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2/2011-22.pdf 

 

בנוסף גם חייבים הסטודנטים להירשם מעבר לקורסי ההשלמה, על פי תקנון האוניברסיטה, 

 חובה להירשם לקורסי התואר, כבר בשנה א'. .)ההתמחות( לקורסי התואר עצמו

 

 שהתקבלו לשנה"ל תשע"ז: שניתלמידי תואר 

 

 על הסטודנטים לבחור אחת מבין שתי ההתמחויות: 

  ניהול מידע וידע בארגונים במוסדות ובחברה .1

 טכנולוגיות מידע  .2

לאורך את קורסי החובה אך ורק במסלול שנבחר ללמוד בחירת ההתמחות תחייב את הסטודנט 

 מומלץ לעבור על רשימת הקורסים בתחומים שלעיל באתר המחלקה לפני הרישום.כל התואר. 
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הרישום להתמחות "טכנולוגיות מידע" מתבצע לאחר בחינת מיון. בחינת מיון זו נערכת במקביל 

תפורסם באתר המחלקה לקראת  הודעה על כך  -ליום עיון מחלקתי שיערך בחודש ספטמבר 

 המועד המתוכנן. הצלחה בבחינה תאפשר את הרישום להתמחות זו בשנה"ל הנוכחית.

 

כאשר בהמשך הלימודים, לניתן לבקש לעבור  ללא תזההרישום לתואר שני הוא להתמחות 

 למסלול המקביל עם תזה. הודעה על כך תופיע במהלך סמסטר א'. 

 

 

 מידי התואר השני:מצ"ב תוכנית הלימודים לתל

http://is.biu.ac.il/node/2585 

 

 

: קורסים המופיעים במערכת ללא ציון יום ושעה הנם קורסים מתוקשבים קורסים מתוקשבים

 המנוהלים דרך האינטרנט. 

 

 הנחיות רישום:

 

ספרות )כולל ספרת  9 –למערכת הפריא"ל באמצעות הכנסת מספר ת"ז מלא  סיש להיכנ .1

מופיע בשובר שכ"ל שקיבלתם  –ביקורת( והסיסמא האישית שקיבלתם מהאוניברסיטה 

 03-5317000בדואר. מי שלא זוכר את הסיסמא צריך לפנות בבקשה למוקד שמ"ע 

 http://www1.biu.ac.il/prielמצ"ב הקישור לפריא"ל : 

 

 ירת התמחות:בח .2

  בסרגל שבראש הדף, יש לעמוד על "תפריט רישום לקורסים" ולבחור ב "בחירת

 התמחות"

  ניהול מידע וידע ב"בחירת התמחות" עליכם לבחור את אחת משתי ההתמחויות

וללחוץ על "בצע בחירת  או טכנולוגיות מידע  בארגונים במוסדות ובחברה

 התמחות".  

 

 רישום לקורסי השלמה: .3

  שבראש הדף, יש לעמוד על "תפריט רישום לקורסים" ולבחור ב "רישום בסרגל

 למערכת מובנה"

 )"בדף הנפתח תוכלו לראות את רשימת קורסי ההשלמה )"הצג קורסים במערכת 

http://www1.biu.ac.il/priel
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 על ידי הקלקה על "בצע בחירת מערכת"לכל קורסי ההשלמה  םעליכם להירש. 
 

 רישום לקורסי החובה/בחירה/סמינריונים: .4

 

ם לקורסי ההתמחות על ידי "תפריט רישום לקורסים" ובחירת "חפש עליכם להירש

קורס". לאחר מציאת הקורס הרצוי יש להקליק "בצע רישום" . כאשר נרשמים לקורס 

 שיש בו הרצאה ותרגיל יש להירשם קודם להרצאה ולאחר מכן לתרגיל.

 

התואר עליכם לקרוא בעיון את הנחיות האוניברסיטה לגבי מכלול הדרישות לסיום  .5

 http://stuad.biu.ac.il/priel_hanhayotבמידע לכלל הסטודנטים: 

 

לקורסי יסוד ביהדות ואנגלית כשפה זרה על פי אותה הדרך המפורטת  םעליכם להירש .6

)לתשומת  יש לשים לב ב"סוג התכנית" שאתם בוחרים את התוכנית הנכונה.  - 4בסעיף 

סים המתקיימים באוניברסיטה לבכם במידה ואתם רוצים למצוא את רשימת הקור

בשורה מתחת בתחום מסוים על פי יום ושעה, עליכם לבצע בחירת סוג תוכנית ולרשום 

 המועד הרצוי לקורס(. את 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה

 

 

 

 לתשומת לבכם:

 

. פרטים באתר 'שעות סטאז 100י מידע מחוייב ב סטודנט של המחלקה ללימוד .1

 http://is.biu.ac.il/students/staj/infoהמחלקה: 

 

 

 

 

http://is.biu.ac.il/students/staj/info

