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 "יעוץ וירטואלי"  >- ע"י שם משתמש וסיסמא – "inbarכניסה למערכת "
 

 ואר שני":תבמידה ובסרגל העליון מופיע בתכנית הלימודים "תואר ראשון" נא תשנו ל"

 
 

 קורסי השלמה
 "מבוא ללוגיסטיקה"  55-905רישום לקורס השלמה  בכניסה למערכת יופיע אוטומטית חלון

 )רק לסטודנטים שחויבו בקורס(:

 
 

 בשורת הקורס ו"שיבוץ" Vנא לסמן 
 "."ok< --לאחר כמה שניות יופיע חלון "שיבוץ לקבוצת קורס בוצע בהצלחה" 

 
 לא תוכלו להמשיך בתהליך הרישום. הללא רישום לקורס השלמ

 
 קורסי התמחות

 מטית חלון הרישום לקורסי ההתמחות:לאחר הרישום לקורס ההשלמה יופיע אוטו
 במידה וחלון הרישום לקורסי ההתמחות לא עולה על המסך באופן אוטומטי, נא ללחוץ על  הערה:

 "סלים לשיבוץ" בסרגל העליון.

 

 
 

 נא ללחוץ על "שיבוץ"



 
 

 "okללחוץ על " נא
 

 "."ok< --לאחר כמה שניות יופיע חלון "שיבוץ לקבוצת קורס בוצע בהצלחה" 
 

 :על גבי המסך תוכלו לראות את שיבוץ הקורסים במערכת

 



 
 
 

 
 קורסי יסוד ביהדות

 ש"ש. 2בוגרי אוניברסיטת בר אילן מחויבים בקורס אחד ביהדות בהיקף של 

 ש"ש. 4ם בשני קורסי יהדות בהיקף של יביבוגרי מוסדות אקדמאיים אחרים מחו

 ישנם שני קורסי יסוד ביהדות לבחירה: לתלמידי תואר שני במחלקה לניהול

 . מספר הקורס: א. סמסטר דר' עמיקם נחשון תשירה ומגילו ספרי חכמה, .1

01-095-30. 

 3ש"ש והוא במתכונת מתוקשבת. אין משבצת פרונטלית לקורס. יתקיימו  2הקורס בהיקף 

מפגשים עם המרצה להכוונה ולשאלות במהלך הקורס. תאריכי המפגשים יפורסמו בהמשך 

 ת באתר המחלקה.בהודעו

 

 .  36-099-02. דר' דב הרמן. סמסטר ב. מספר הקורס:חגי ישראל .2

 3ונת מתוקשבת. אין משבצת פרונטלית לקורס. יתקיימו ש"ש והוא במתכ 2הקורס בהיקף 

מפגשים עם המרצה להכוונה ולשאלות במהלך הקורס. תאריכי המפגשים יפורסמו בהמשך 

 בהודעות באתר המחלקה.

 

 קורסי יהדות אלה יוצעו לסטודנטים בתכנית הלימודים שלך. 

 נא ללחוץ על החלונית הבאה בסרגל הימני במסך:

 

 יבוץ מרשימה" בסרגל העליון.ן "שולאחר מכ

  3602099או ו/ 3001095את הקבוצה של הקורס ע"י לחיצה על העיפרון תבחרו 

 סטודנטים שאינם בוגרי בר אילן מחויבים בשני הקורסים(. יודגש)

 
 

 הערות כלליות

 קורסי היסוד ביהדות וקורס ההשלמה הינם מתוקשבים ולא יופיעו בטבלת השיבוץ על המסך.  .1

 אות אותם ב "רשימת קבוצות קורס ללא שיבוץ" בסרגל העליון במסך.ניתן לר

 .הרישום לסמ' קיץ יתבצע בנפרד במהלך שנה"ל .2
 
 

 
 


