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רישום תש"פ

שלום לכולם,
אנו מקדמים אתכם בברכה על הרשמתכם לשנת הלימודים תש"פ ללימודי תואר שני במדור לזרועות הביטחון ,בתכנית
"עמנואל".
להלן מספר נקודות חשובות לקראת הרישום לתוכנית הלימודים המובנית במערכת האינ-בר:
 .1בשלב זה הרישום הינו עבור סמסטרים א +ב בלבד .הרישום לסמסטר קיץ והאחרון לתואר יתקיים בנפרד
לקראת סמסטר זה.
 .2הרישום למערכת יתבצע רק לאחר תשלום המקדמה (.) ₪ 3,431
שובר המקדמה נשלח אליכם בדואר וכן ניתן לשלם באינטרנט באמצעות המידע האישי לסטודנט -אינ-בר-
באתר האוניברסיטה.
סטודנט שלא קיבל את שובר התשלום ו/או לא מופיע לו הוראת תשלום מקדמה באינ-בר מתבקש לפנות
בהקדם למוקד שמ"ע 03-5317000 :ולהסדיר את התשלום.
 .3ההרשמה לתוכנית המובנית תתבצע במערכת האינ-בר ,תחת היעוץ הוירטואלי הנמצא בסרגל בצד ימין.
במסך הרישום קיימת חלוקה של חובות התואר:
 )1קורסי השלמה  )2חובה -קורסי התוכנית המובנית  )3סמינריונים  )4יהדות  )5אנגלית
כאשר כל חובה מוגדרת כ"אשכול" .האשכולות יופיעו בסרגל הכלים הימני במסך הרישום.
סטודנט החייב בקורסי השלמה ולא למד אותם בעבר /נרשם אליהם בסמסטר הקיץ יחוייב להירשם אליהם
לפני הרישום לקורסי התואר
 .4הרישום לקורסי החובה בתוכנית המובנית נקרא "רישום לסל" .הסל מורכב מהקורסים אשר נבחרו ונבנו
עבורכם מראש ,עפ"י הלו"ז ושעות הלימוד שהוצגו בפניכם.
 .5לרשותכם יופיעו שני סלים לבחירה כאשר כלל הקורסים בשני הסלים זהה ,למעט התרגיל בקורס פרסית.
עליכם לבחור סל על פי התרגיל בקורס פרסית אליו אתם מעוניינים להירשם;
פרסית ברמת מתחילים -לחסרי ידע בפרסית או פרסית ברמת מתקדמים -לבעלי ידע בסיסי /מוקדם בשפה זו.
הרישום לסל יכלול את הרישום לקורסים בסמסטרים א'+ב' ,למעט סמינריונים.
 .6באשכול הסמינריונים יהיה עליכם להירשם לסמינריון אחד מתוך שניים המוצעים לכם במהלך השנה
בנושאים "עיראק" או "סוריה" כאשר בכל סמינריון מספר מקומות מוגבל .אם אינכם מצליחים להירשם
לסמינריון כלשהו ,הסיבה היא ככל הנראה שהסמינריון מלא ועליכם לבחור בסמינריון השני.
 .7יהדות -כל סטודנט יירשם לקורסי יהדות עפ"י התקנון:
סטודנט לתואר שני חייב ב 4 -ש"ש ביהדות (= 2קורסים).
סטודנט בוגר תואר ראשון באוניברסיטת בר אילן נדרש רק ב 2-ש"ש (=קורס אחד).
אנו מציעים שני קורסי יהדות במסגרת התכנית:
"סוגיות בנושאים אקטואליים" -יתקיים בסמסטר א'" ,שלום ומלחמה במקרא" -יתקיים בסמסטר קיץ.
ההרשמה לקורסי יהדות של סמסטר א' בלבד תתבצע דרך אשכול "לימודי מזה"ת -עמנואל -לימודי יסוד".
 .8אנגלית -סטודנט שחייב באנגלית ומעוניין בקורס המחלקתי המשויך לתכנית יירשם דרך אשכול "לימודי
מזה"ת -עמנואל -אנגלית" .אחרת ,יש לפנות למחלקה לאנגלית כשפה זרה.
 .9בעמודים הבאים יופיעו צילומי מסך עם הסברים מפורטים לביצוע רישום קל ומהיר
בהצלחה!!
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רישום לקורסים -שלב אחר שלב:
 .1עליכם להיכנס לאתר בר אילן" -קישורים מהירים"" -מידע אישי לסטודנט -אינ-בר ".
 .2בתפריט מצד ימין יופיע לכם "יעוץ וירטואלי" .זהו אזור הרישום לקורסים.
 .3מיד עם לחיצה על כפתור זה ,יופיע לכם מסך בו תצטרכו לאשר את התקנון – "הצהרה והתחייבות של מועמד
ללימודים".

רישום לקורסי תכנית "עמנואל"
 .4מסך הכניסה ייראה כך:

 .5לאחר אישור התקנון ,יופיעו לכם המסכים הבאים:

בקורס פרסית ,תתקיים הרצאה לכלל הכיתה
ותרגיל המפוצל ל 2-רמות קושי.
עליכם לבחור סל עפ"י התרגיל אליו אתם
מעוניינים להירשם -רמת מתחילים
או
רמת מתקדמים (לבעלי ידע קודם בפרסית)
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שימו לב! זוהי רשימת הקורסים המובנית לתכנית עמנואל עבור סמסטרים א+ב בלבד (רישום לקיץ יהיה
בנפרד בהמשך).
 .6עליכם לבחור "שיבוץ" ואז ללחוץ .o.k
 .7כעת הקורסים יופיעו על המסך בתוך מערכת השעות ע"פ ימי ושעות הלימוד.
שימו לב שבמסך למעלה בתכנית הלימודים תכנית הלימודים המופיעה היא "תואר שני".
סטודנט אשר פטור מאנגלית לתואר שני -יופיע לו "פטור".
בתפריט הימני ,יופיעו אשכולות הלימודים הרלוונטיים לתכנית.
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רישום לסמינריון שנתי
 .8באשכול סמינריונים עליכם לבחור סמינריון אחד מתוך שניים המוצעים לכם לבחירה בסמסטרים א'+ב'.
ההרשמה ע"י לחיצה על העיפרון:

רישום לקורסי יסוד ביהדות
 .9על פי תקנון האוניברסיטה בוגר תואר ראשון בבר אילן מחויב ב 2-ש"ש בלימודי יסוד ביהדות (קורס אחד).
סטודנט שאינו בוגר בר אילן מחויב ב 4-ש"ש בלימודי יסוד ביהדות (שני קורסים).
ישנם  2קורסי יהדות מתוקשבים שמוצעים במסגרת תכנית עמנואל – הקורס הראשון מתקיים בסמסטר א'
(מבחר סוגיות בנושאים אקטואליים) והקורס השני בסמסטר קיץ (שלום ומלחמה במקרא).
הרישום כעת הוא לקורס המתקיים בסמסטר א' בלבד .רישום לקיץ יהיה בנפרד.
מי שמחויב בקורס אחד -יכול לבחור האם להירשם אליו כעת או בקיץ.
מי שמחויב בשני קורסים -חייב בכל מקרה להירשם לקורס המופיע כעת ,ובנוסף יירשם גם לקורס בקיץ.
בתפריט הימני בחרו באשכול ":לימודי מזרח תיכון-עמנואל-לימודי יסוד" .לאחר בחירת האשכול תופיע הערה
לגבי דרישות קורסי יהדות לתואר שני.
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לאחר מכן יש לבצע הרשמה לקורס ע"י לחיצה על העיפרון:

מכיוון והקורס ביהדות הוא קורס מתוקשב שאינו נלמד כקורס פרונטלי ,לא תוכלו לראות את הרישום על גבי מערכת
השעות.
לצורך בדיקה שבוצע בהצלחה רישום לקורס זה – יש לבחור במסך הראשי ב"רשימת קבוצות קורס ללא מועדים"
בחלק העליון של המסך-

רישום לקורס אנגלית
 .11רישום לקורס אנגלית – למי שאינו פטור
בתפריט הימני בחרו באשכול "לימודי מזרח תיכון-עמנואל-אנגלית" .הירשמו ע"י לחיצה על העיפרון:
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:כעת הקורס יופיע במערכת השעות

!!!בהצלחה

לימו די תעודה
03-7384481
biu-es.ac.il

ו

קמפוס חרדי
077-2753094/8
DesigProg.biu.ac.il

ן המדור לזרועות הביטחון ו מכינה קדם אקדמית ו

ן המדור לת כניות מובנות

03 -5317005/6

03 -5317957

03 -5318254

me c h i n a - k d a . b i u . a c . i l

mzb.biu.ac.il

DesigProg.biu.ac.il

DesigProg.biu.ac.il

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel T: 03 531 8518 | F: 03 738 4061 | events.biu@biu.ac.il 52900  רמת גן,)אוניברסיטת בר אילן (ע״ר
www.biu.ac.il

משרד רא שי

03-5317956

