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 בס"ד 

 2021מעודכן יוני 
 

 תכנית רנטגן  –החוג המשולב למדעי החברה 

 הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים 

 תשפ"ב  –' בשנה 

 
 סטודנטים בתכנית רנטגן:לתהליך הרישום לקורסים 

 https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx" או לקישור הבא: בר-איניש להיכנס למערכת " 

 " ולפעול לפי השלבים הבאים:יועץ וירטואלי ולבחור מהתפריט שבצד ימין ב " 

 

 :שלב א' חובה לכל הסטודנטים בתכנית רנטגן

 . כיחידה אחתשל התכנית  םקורסיהרשימת כל  –" סל לשיבוץיש לבחור " 

 :אחדסל סלים לשיבוץ, יש לבחור  שניישנם 

מערכת קורסי רנטגן שכוללת קורסי יסוד ביהדות כחלק  – ' כולל קורסי יהדותברנטגן שנה  .1

 מהחובות לתואר.

מערכת קורסי רנטגן ללא קורסי יהדות. מיועד לסטודנטים שפטורים   – ' ללא יהדותברנטגן שנה  .2

 מיועד לסטודנטים שבחרו בסל זה. שלב ד'הדות )למי שאינם יהודים(. מלימודי יסוד בי

 

 ". שיבוץ"  –לאחר בחירת הסל יש ללחוץ 

 

 " המערכת תשבץ את כל הקורסים שבסל לתוך מערכת השעות שלכם. אישור לאחר שתלחצו על " 

 

 

 ללא יהדות   ב'מיועד לסטודנטים שבחרו בסל רנטגן שנה   –' קורסים כלליים בשלב 

 

 אשכול "לימודים כלליים" 

 

 להשלים את הש"ש החסרות באמצעות לימודים כלליים.  מחויביםסטודנטים שפטורים מלימודי יסוד ביהדות 

ם עם שעות הלימוד  ניתן ללמוד כל קורס שמופיע ברשימה. יש לדאוג שהקורסים אליהם נרשמת לא חופפי 

 בבית הספר לרנטגן.

 

 יש לבחור בתפריט הימני באשכול: 

 רב שנתי לימודים כלליים קורסים כלליים 

קוד " ובוחרים את הקורס המבוקש. ניתן להקליד את קוד מס' הקורס בחלונית שיבוץ מרשימהלוחצים על " 

 קבוצת קורס.

 הבאים המיועדים לתכנית הרנטגן: ניתן להירשם לקורסים הכלליים למעוניינים, 
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 נ"ז   שם הקורס  קוד מס' קורס 

 2 מתוקשב  הרצאה  תהליכים דמוגרפיים וניהול אוכלוסיה 74527-02

 2 מתוקשב  הרצאה  גיל ופרודוקטיביות  745014-01

 3 מתוקשב  הרצאה+תרגיל  מבוא לממשל ופוליטיקה 74105-01+02

 3 מתוקשב  הרצאה+תרגיל  בינלאומיים מבוא ליחסים  74144-01+02

 

 ".רשימת קבוצות ללא מועדים ניתן לראות שהשיבוץ לקורס נקלט ע"י לחיצה על " 

 

 

 שימו לב! 

תכנית הרנטגן, כולל קורסי יהדות/כלליים, יש לסיים במהלך השנתיים  באת כל הקורסים 

 סמסטרים( ללימודים בתכנית הרנטגן.   6הראשונות )

"ז של קורסים  קנ 4סטודנט שפותח שנה נוספת, מכל סיבה שהיא, ידרש להשלים עוד 

 . כלליים, זאת עפ"י תקנון מדור סטטוס

 

 

 

 בכל שאלה/בעיה ניתן לפנות במייל או בטלפון: 

 

   מרכזת תכנית רנטגן | אורית הראל

  החוג המשולב למדעי החברה 

 2שלוחה   03-5317010טל:

orit.harel1@biu.ac.il 
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