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 ג' אלול, תש"פ

 2020אוגוסט,  23

 ,סטודנטים יקרים שלום

 

ני במדור לזרועות אנו מקדמים אתכם בברכה על הרשמתכם לשנת הלימודים תשפ"א ללימודי תואר ש

 ."לאונמהביטחון, בתוכנית "ע

 ם לתוכנית הלימודים המובנית:להלן מספר נקודות חשובות לקראת הרישו

אלה את הרישום לקורסים  .+ ב' סמסטרים א'בשמתקיימים הקורסים הרישום הינו עבור בשלב זה  .1

 .אתם תבצעו בעצמכם עפ"י ההנחיות המצורפות

)לא תראו כעת  יתבצע על ידיישום אליו , אך הרזובתקופה יתקיים גם הוא  הרישום לסמסטר קיץ

 .רדבקובץ נפאשלח לכם הנחיות  קורסי הקיץ במערכת(.את 

דכן שלום המקדמה מתעת (.₪ 3,400 -כהרישום לקורסים יתבצע רק לאחר תשלום המקדמה ) .2

  '.< 'תשלום חובחשבון' לתכם לתואר תחת 'מצב עם קב אינברב

ולהסדיר את התשלום:  ירות וגיוסות למוקד שתבקש לפנמ באינברמקדמה סטודנט שלא קיבל חיוב 

03-5317000. 

יחוייב להירשם לקורסים נרשם אליהם בעבר / בסמסטר הקיץ סטודנט החייב בקורסי השלמה ולא  .3

 תואר.ב םלקורסיאלה לפני הרישום 

 

 י הרישום:שלב הלןל

 . ייעוץ הוירטואלי<  מידע אישי אינבר<  קישורים מהירים<  כניסה לאתר האוניברסיטה .1

ועד לתאריך  09:30בשעה  08/09/20החל מתאריך יהיה פתוח להרשמה  הייעוץ הוירטואלי

013/09/2.  
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 .אשרעליכם לקרוא ול. לחתימה הצהרה והתחייבותאלי תופיע בעת כניסתכם לייעוץ הוירטו .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 יש לשים לב למספר דברים: .ישום לקורסיםרמסך ה ופיעבמסך הבא י .3

 תואר שניותוכנית הלימודים היא  תשפ"אשנת הלימודים המופיעה היא  -

טרם נקבעה 'ן . אחרת, יצוייפטור : מי שמוזן לו פטור במערכת יראה רמת אנגליתרמת אנגלית -

 – דנט הזכאי לפטור עפ"י תקנון המחלקה לאנגלית ומסיבה כלשהי הפטור לא מוזןטוס .'רמתך

 .סטודנט שאינו זכאי לפטור באנגלית יבצע בהמשך הרשמה לקורס אנגלית לפנות אליי.מתבקש 

 גלית, יהדות.סמינריונים, אנלפי נושאים: קורסי חובה,  הלימודאשכולות עו בצד ימין במסך יופי -
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 י אשכולות:לפרישום לקורסים . 4

על 'שיבוץ בתפריט העליון ואז ליחצו  חובה' –עמנואל  – אשכול 'לימודי מזרח תיכוןבחרו ב

 מרשימה'.

 העיפרון שמופיע ליד כל קורס.אייקון ע"י לחיצה על  ברשימה יםמופיעה יםקורסהל כלעליכם להירשם 

 פרסית קורס – חשוב מאוד

קבוצות  2תקושרו לבחירת קבוצת התרגיל. לקורס ומיד  עליכם להירשם תחילה לקבוצת ההרצאה

 כל סטודנט נרשם לפי רמתו; תרגיל כאשר 

 ת ידע בפרסילחסרי  –גב' מוריה סובול  –רמת מתחילים 

 .י / מוקדם בשפה זובסיסידע לבעלי  –קדנהאד אמר בנימין פ –רמת מתקדמים 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ******************** 

 ריונים' ואז לחצו על 'שיבוץ מרשימה'סמינ –אל עמנו –בחרו באשכול 'לימודי המזרח התיכון 

כאשר בכל  ,בנושאים "עיראק" או "סוריה" המוצעים לכם לבחירה אחד מתוך שנייםסמינריון עליכם לבחור 

  .סמינריון מספר מקומות מוגבל

אם אינכם מצליחים להירשם לסמינריון כלשהו, הסיבה היא ככל הנראה שהסמינריון מלא ועליכם לבחור 

 בסמינריון השני.
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          ******************** 

 

 ' ואז לחצו על 'שיבוץ מרשימה'דלימודי יסו –אל עמנו –בחרו באשכול 'לימודי המזרח התיכון 

 .סוגיות בנושאים אקטואליים"" – בסמסטר א' בלבדתקיים המהמתוקשב הרישום הינו לקורס 

 ש"ש בלימודי יסוד )=קורס אחד(. 2 -ב בי תקנון האוניברסיטה בוגר תואר ראשון בבר אילן מחוי* עפ"

 .)=שני קורסים(סוד ש"ש בלימודי י 4 -ב בסטודנט שאינו בוגר בר אילן מחוי

קורסי יהדות מתוקשבים; מבחר סוגיות בנושאים אקטואליים בסמסטר א', שלום  2במסגרת התוכנית מוצעים 

 ומלחמה במקרא בסמסטר קיץ.

בן אם לא למד את יכול לבחור האם להירשם לקורס בסמסטר א' או בקיץ )כמו – ב בקורס אחדסטודנט שמחוי

 בתואר הראשון(.  הקורסים

בכל מקרה להירשם לקורס המופיע כעת ובהמשך יירשם גם לקורס של חייב  – יב בשני קורסיםסטודנט שמחו

 סמסטר קיץ.

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 )בתפריט העליון( 'בוצות קורס ללא מועדיםרשימת ק'יופיע תחת לאחר הרישום לקורס הוא 

 

      ******************** 
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 ם פטור מאנגלית לתואר שנירישום לקורס אנגלית יבצעו סטודנטים שאין בידיה

 ואז לחצו על 'שיבוץ מרשימה' אנגלית' –אל עמנו –בחרו באשכול 'לימודי המזרח התיכון 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :שעות באינברהרישום תוכלו לצפות במערכת ה עם סיום .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לקורסי קיץ םוריש .5

 .נא קיראו בעיוןקובץ נפרד עם הנחיות לגבי רישום לקורסי קיץ תשפ"א.  אעלה לכם

 

 ☺ה צ ל ח ה  ב


