
 טתשע" כ"א סיוןב"ה,  
 2019יוני ב 24

 
 תש"פם למחלקה למדעי המדינה לשנת לנרשמי נחיותדף ה

 
, םלקראת שנת הלימודים תש"פ, המחלקה למדעי המדינה מברכת את הסטודנטים החדשים והוותיקי

 ומוצלחת. הבברכת שנת לימודים פוריי
  

ליך להרשם אליהם בשנת תש"פ, על פי דרישות בעת ביצוע הרישום במערכת הענבר יופיעו לך הקורסים שע

 המסלול שלך. 

 תואר ראשון:

 להלן מכסת השעות במסלולים:

יהדות, קורסי העשרה, קורסי )ללא  (ש"ש 47) נק"ז 128 הוא: מורחבהיקף השעות במקצוע  .א

 קורסים כלליים, אנגלית, והבעה עברית(. 

, לפי המסלול שנבחר (ש"ש 25-27ז )נק" 50-54 בין הוא דו ראשי מובנההיקף השעות במקצוע  .ב

יהדות, קורסי העשרה, קורסים כלליים,  קורסי ה )ללאיהסכם עם המחלקה השניהועל פי 

 אנגלית, והבעה עברית(.

)ללא קורסי יהדות, קורסי  (ש"ש 27) נק"ז 54 הוא: דו ראשי לא מובנההיקף שעות במקצוע  .ג

 העשרה, קורסים כלליים, אנגלית, והבעה עברית(.

 

הזכות  נקודותטודנט הלומד בשתי מחלקות בהן הקורסים בעלי תכנים זהים, חייב להשלים את ס

צריכים להשלים קורסי בחירה  -לדוגמא: תלמידים שלומדים במדעי המדינה וחינוךבקורסי בחירה, 

 71-204סטטיסטיקה ושימושי מחשב )במדעי המדינה כמו: במחלקה שבה לא ערכו רישום לקורסי החובה 

 (. 77-031ובחינוך  71-205(, וכן בקורס שיטות מחקר ושימושי מחשב )במדעי המדינה 77-030ינוך ובח

 בכל מקרה עליך להשלים את מכסת השעות במדעי המדינה כפי שמפורט מטה.

 

 הדרישות להשלמת מכסת השעות בין המחלקות: 

 נק"ז 50 – וגיהש"ש( ולימודי ארץ ישראל וארכיאול 26) נק"ז 52 – תלמידי מדעי המדינה .1

ללימודי ארץ ישראל ולא במחלקה  16-016תלמידים אלה ילמדו את הקורס  - ש"ש( 25)

 יקורס (ש"ש 5נק"ז ) 10 עליהם להשליםויהיה  במדעי המדינה 71-2070 את קורס ילמדו

 .במדעי המדינה בחירה

 -(ש"ש 25)נק"ז  50 –כללית  היסטוריוהש"ש(  25)נק"ז  50 –תלמידי מדעי המדינה  .2

 71-2070 את קורס במחלקה להיסטוריה ולא ילמדו 18-100תלמידים אלה ילמדו את הקורס 

 .במדעי המדינה בחירה יקורס (ש"ש 4) נק"ז 8ויהיה עליהם להשלים  במדעי המדינה

תלמידים  - ש"ש( 24) נק"ז 48 – ש"ש( ומזרח תיכון 26) נק"ז 52 – תלמידי מדעי המדינה .3

במדעי המדינה,  71-2070במחלקה למזרח תיכון ולא ילמדו  19-001אלה ילמדו את הקורס 

 .במדעי המדינה בחירה יקורס (ש"ש 5נק"ז ) 10יהיה עליהם להשלים ו

  נק"ז 50 – ש"ש( וב.א. רב תחומי במדעי הרוח 27) נק"ז 54 – תלמידי מדעי המדינה .4

  ורסי בחירה ק (ש"ש 5נק"ז ) 10 במסגרת הלימודים במדעי המדינה יש להשלים . ש"ש( 25)

  .מסך השעות מעלה

 : ש"ש( 25) נק"ז 50 – ש"ש( ותקשורת 26) נק"ז 52 – תלמידי מדעי המדינה .5

 .71-003חייבים בקורס החובה  -ומדעי המדינהתקשורת  דו ראשי תלמידי .א



ו את במחלקה למדעי המדינה וילמד 71-2070תלמידים אלה לא ילמדו את הקורס  .ב

 נק"ז  6ויהיה עליהם להשלים בבית ספר לתקשורת, דענות ימחקר ומ -63-004הקורס 

 קורסי בחירה במדעי המדינה. (ש"ש 3)       

תלמידים  -ש"ש( 25) נק"ז 50  - ש"ש( וסוציולוגיה 25) נק"ז 50 – תלמידי מדעי המדינה .6

במחלקה )שיטות מחקר(  71-205 -ו)סטטיסטיקה(  71-204אלה לא ילמדו את הקורסים: 

ויהיה עליהם במחלקה לסוציולוגיה,  המקבילים קורסיםה את  מדולמדעי המדינה, ויל

  .במדעי המדינה קורסי בחירה (ש"ש 4) נק"ז 8להשלים 

קורס חובה בין ה חפיפ המובנה עם המחלקה לסוציולוגיה, נוצר ראשי-במסגרת לימודי דו

כי לאור זאת, סוכם בסוציולוגיה.  207-109/64-64 םים סמסטריאליילקורס 114-71

 בשנה ג'. 71-114למדעי המדינה ילמדו את קורס סטודנטים מהמחלקה ה

 בלבד. 71-100-03עליכם להרשם לתרגיל  –מבוא לממשל ופוליטיקה  – 71-100בקורס 

תלמידים  - ש"ש( 25) נק"ז 50 – ש"ש( וקרימינולוגיה 25) נק"ז 50 – תלמידי מדעי המדינה .7

 את במחלקה למדעי המדינה, וילמדו 71-205 -ו 71-204אלה לא ילמדו את הקורסים: 

 קורסי בחירה (ש"ש 4נק"ז ) 8 ישלימו, ובמחלקה לקרימינולוגיה המקבילים קורסיםה

 . במדעי המדינה

תלמידים אלה  -ש"ש( 29) נק"ז 58 – ש"ש( וכלכלה 25) נק"ז 50 – תלמידי מדעי המדינה .8

 את הקורסיםילמדו ובמחלקה למדעי המדינה,  71-205 -ו 71-204לא ילמדו את הקורסים 

במחלקה למדעי  קורסי בחירה (ש"ש 4נק"ז ) 8 במחלקה לכלכלה, וכן ישלימו המקבילים

והנחיה זו רלוונטית למי שהחל ללמוד בשנים  )מסלול זה מבוטל החל משנת תש"פ המדינה

 (.קודמות

 

 :המסלוליםסטודנטים בכל 

עד סוף שנה א' )ראה   כל סטודנט חייב לסיים בהצלחה קורס אנגלית ברמת "מתקדמים" .1

 המחלקה לאנגלית "ללא מתמחים"(.

כדי לעבור לשנה ג' חובה על הסטודנטים בכל המסלולים לסיים בהצלחה את קורס החובה:  .2

ללא ציון בקורס, לא ניתן להירשם לסמינריונים  .(71-2070" )קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית"

 בשנה  ג'. 

אך הסיומות של הקורסים שייכים  71קוד מחלקה יש לשים לב! ישנם קורסים שמתחילים ב .3

 ואין להרשם אליהם. 18כלוסיות מיוחדות, כגון סיומת לאו

 בלבד! 06ועד  01הקורסים של המחלקה למדעי המדינה מסתיימים אך ורק במספרים 

, ניתן לפנות במייל: בכל שאלה הקשורה להוראות הרישום ולתכנית הלימודים              
ba.students@biu.ac.il            

  
     03-5317000בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום במערכת הענבר ניתן לפנות למוקד שירות וגיוס 

 9392או *

 
 תואר שני:

 

כנית לת התקבלוש מועמדים על כל סטודנט לבחור את הסל של התכנית אליה הוא התקבל לדוגמה: 

 ממשל ומדיניות ציבורית משרדי ממשלה עליכם לבחור את הסל של משרדי ממשלה!

 השלמות:

במהלך סטודנטים שלא למדו מדעי המדינה וחייבים בהשלמות, עליהם ללמוד את קורסי ההשלמה  .1

 סמסטר א'.

mailto:ba.students@biu.ac.il


 ונלמדים במקביל לשנת הלימודים.קורסי ההשלמה מקוונים  .2

 , על מנת לעבור ל"מן המניין".72כולל של קורסי ההשלמה בממוצע  יש לסיים את .3

ש"ש מקורסי הבחירה מתוך מאגר הקורסים  6סטודנטים הלומדים במסלול עם תזה, עליהם לבחור  .4

 המופיעים ברשימה / במאגר.

 

 לימודי יסוד:

בנוסף לחובות הלימודים במחלקה, יש לעמוד בחובות הקורסים בלימודי יסוד ביהדות, בהתאם לדרישות 

 סיטה. האוניבר

 

 אנגלית:

 חייב במבחן מיון ברמת מ.א., בהתאם לדרישות האוניברסיטה. -סטודנט שהתקבל למסלול עם תזה

 אין חובת אנגלית -זהסטודנט שהתקבל למסלול ללא ת

 

 :בכל שאלה הקשורה להוראות הרישום ולתכנית הלימודים, ניתן לפנות במייל

 phd.students@biu.ac.il-ma   אוprojects.politics@biu.ac.il 

 9392או * 03-5317000בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום במערכת הענבר ניתן לפנות למוקד שירות וגיוס 

 

 

 

 בהצלחה ברישום ושנת לימודים פורייה!
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