
 
 

 תכנית "מדע והלכה"
 

 ברוכים הבאים! -לתלמידנו החדשים והוותיקים
 

 ."בר-אינ"בלהלן הסברים על מבנה תוכנית הלימודים כפי שהיא מופיעה 
 

 

להירשם לכל עליכם :  שהתקבלו ללימודי השלמה ושלישי תלמידי תואר שני 

כל תלמיד ל מותאמים אישית נושאי ההשלמות .ת הלימוד הראשונהשנקורסי ההשלמה ב

כל קורסי ההשלמה  לתכנית )בכל אי בהירות יש לפנות למחלקה(במכתב הקבלה  ומפורטים

 . ושלישי למפורט במכתב הקבלה לתואר שני דורשים ציון מעבר בהתאם

 

 "בר-אינ"במערכת הלהלן כל סוגי הקורסים כפי שהם מופיעים באשכולות הרשומים 

השלמה. רישום לקורס זה קורס  והינ ,הקורס המופיע באשכול זה :מכינה במדע והלכה

במהלך סמסטר א' של הקורס מתקיים בהתאם לתוכנית האישית של התלמיד.  יתבצע

 .שנת הלימודים הראשונה וחובה לקבל בו ציון עובר עד תחילת סמסטר ב'

 

שהתלמיד  חובההקורסים המופיעים באשכול זה הינם קורסי  :מחקר חובה חובה/ קורסי

 תלמידי שני המסלולים חייבים בקורסים אלו. .או בהגשת מטלה יהיה חייב בסופם בבחינה

 

כל סמינר מחולק לשני  התקבלתם.מספר הסמינריונים תלוי במסלול אליו  :סמינרים חובה

קורס מילוי חובות שני חלקי ההתלמיד חייב בחלקים ולכל אחד מהם מספר שונה. 

 . ינרסמלהירשם לשני חלקי ה יש להקפיד .כתיבת עבודה סמינריוניתוב

 

שהתלמיד יהיה חייב  בחירההקורסים המופיעים באשכול זה הינם קורסי  :קורסי בחירה

או בהגשת מטלה. מספר הקורסים המופיעים באשכול זה, תלוי במסלול  בסופם בבחינה

 אליו התקבלתם.

 
 
 
 
 
 
 



 לתלמידי שנה א' 
כבר  "בר-אינ"בכמות הקורסים וסוגי האשכולות מותנים במסלול שהתקבלתם אליו. התוכנית 

 מותאמת אישית לאשר לכל תלמיד רק קורסים המתאימים לתוכנית אליה התקבל.

תוכלו להיעזר ברשימת החובות שמופיעה בחוברת פרטי מידע לתואר שני במהלך הרישום 

graguate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/biu-http://graduate- )להלן הקישור:

info.pdf-school)  ברשימת החובות מופיעים סוגי קורסים שונים. כל סוג כזה מופיע באשכול

 ."בר-אינ"נפרד במערכת 

 

 אנגלית 

יש לעבור בחינת מיון של המחלקה לאנגלית ולהשתבץ בקורס בהתאם לתוצאות  -

  הבחינה.

. הפטור בתחילת שנת הלימודים נבדקת אפשרות לקיום בחינה פנימית באנגלית -

  .תכנית "מדע והלכה" בלבדתואר השני ב, יהיה תקף לבגינהשיינתן 

 

 ת קורסי יסוד ביהדו

בקורסי יסוד ביהדות. תלמיד שאינו  ש"ש 2בוגרי בר אילן בתואר ראשון, נדרשים לקחת 

לפרטים נוספים יש להיכנס בקורסי יסוד ביהדות.  ש"שאילן, נדרש לקחת ארבע בוגר בר 

 לחוברת פרטי המידע לשנת תשע"ט בקישור הנ"ל.

 

 

 
 

 נשמח לענות על כל שאלה ולסייע בכל בעיה !
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