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 2020 יולימעודכן          בס"ד 

 חד חוגי   ניהול משאבי אנוש – הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים 

 פ"א תש –שנה א' 

   :ניהול משאבי אנוש להלן תהליך הרישום לקורסים עבור הסטודנטים במסלול 

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

 לפעול לפי השלבים הבאים: " ו ץ וירטואליע יו" ולבחור מהתפריט שבצד ימין ב

 

 לסטודנטים שאין להם פטור: מיועד  ' רישום לקורס אנגלית א שלב 

 אשכול "אנגלית כשפה זרה" 

 ". אנגלית כשפה זרהאשכול " בתפריט הימני ב לבחור יש  

בהתאם לרמת האנגלית שאליה  ובוחרים את אחד מקורסי אנגלית  "שיבוץ מרשימה" לוחצים על 

 סווגת. 

)יש להשאיר את ימים שלישי ושישי    ראשון, שני, רביעי וחמישייש להקפיד להירשם בימים   !!!חשוב 

 ש(. פנויים לשיבוץ הקורסים בניהול משאבי אנו 

 

 : בניהול משאבי אנוש לכל הסטודנטים  חובה ' בשלב 

 . כיחידה אחת רשימת כל קורסי הלימוד של התכנית  – " סל לשיבוץ "יש לבחור 

 . ניהול משאבי אנוש קורסי מערכת  –  שנה א' ניהול משאבי אנוש 

 " שיבוץ "  -לאחר בחירת הסל יש ללחוץ   

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

 

בלימודי יסוד ביהדות וקורסי   ם בהבעה עברית )למי שאינו פטור(, קורסים יש להירשם גם לקורסי

 העשרה, כפי שמופיע בתקנון האוניברסיטה. 

 

 בהצלחה !
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 "א תשפ – ' בשנה  

   :ניהול משאבי אנוש להלן תהליך הרישום לקורסים עבור הסטודנטים במסלול 

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

 לפעול לפי השלבים הבאים: " ו ץ וירטואליע יו" ולבחור מהתפריט שבצד ימין ב

 

 אין להם פטור: עדיין  לסטודנטים שמיועד  ' רישום לקורס אנגלית א שלב 

 אשכול "אנגלית כשפה זרה" 

 ". אנגלית כשפה זרהאשכול " בתפריט הימני ב לבחור יש  

בהתאם לרמת האנגלית שאליה  ובוחרים את אחד מקורסי אנגלית  "שיבוץ מרשימה" לוחצים על 

 סווגת. 

)יש להשאיר את ימים שלישי ושישי    ראשון, שני, רביעי וחמישייש להקפיד להירשם בימים   !!!חשוב 

 ש(. פנויים לשיבוץ הקורסים בניהול משאבי אנו 

 

 

 : בניהול משאבי אנוש לכל הסטודנטים  חובה ' בשלב 

 . כיחידה אחת של התכנית  חובה רשימת כל קורסי ה – " סל לשיבוץ "יש לבחור 

 : מבין האפשרויות הבאות  אחדסלים לשיבוץ, יש לבחור  2לידיעתכם, ישנם 

שכוללת   אנוש, ניהול משאבי  קורסי מערכת  – כולל קורסי יהדות  'בשנה   ניהול משאבי אנוש . 1

 יהדות כחלק מהחובות לתואר.  י קורס

ללא קורסי  קורסי ניהול משאבי אנוש מערכת  –  מיהדות ללא קורסי' בשנה   ניהול משאבי אנוש . 2

 מיועד לסטודנטים שבחרו בסל זה.  ' השלב בנוסף,  יהדות.

 " שיבוץ "  -לאחר בחירת הסל יש ללחוץ   

שבסל לתוך מערכת השעות   קורסי החובה המערכת תשבץ את כל   "אישור" לאחר שתלחצו על   

 שלכם. 

 

 

 : בניהול משאבי אנוש לכל הסטודנטים  חובה ' גשלב 

 . שלושה סמינריוניםבמהלך התואר יש לבחור 

 . "   ניהול משאבי אנוש סמינריונים שנה ב'"אשכול בתפריט הימני ב לבחור יש  

 הסמינריונים המוצעים. מ שניים /ובוחרים אחד  "שיבוץ מרשימה" לוחצים על 
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 : בניהול משאבי אנוש לכל הסטודנטים   חובה' ד שלב 

 . שני קורסי בחירהבמהלך התואר יש לבחור 

 . "קורסי בחירה "ניהול משאבי אנוש אשכול בתפריט הימני ב לבחור יש  

 )השנה יש רק אפשרות אחת(   מתוך הקורסים המוצעים.ובוחרים  "שיבוץ מרשימה" לוחצים על 

 

 סטודנטים: כל המיועד ל 'ה שלב 

 אשכול "לימודים כלליים" 

 . כל הסטודנטים מחוייבים ללמוד קורסים כלליים 

להשלים את נק"ז החסרות באמצעות לימודים   שפטורים מלימודי יסוד ביהדות על הסטודנטים כמו כן, 

 כלליים. 

 ניתן ללמוד כל קורס שמופיע ברשימה. 

 )קורסים כלליים(.  " כלליים לימודים "  אשכולבתפריט הימני ב עליכם לבחור

 " ובוחרים את הקורס המבוקש. שיבוץ מרשימהלוחצים על " 

להשאיר את ימים שלישי ושישי    )יש   ראשון, שני, רביעי וחמישייש להקפיד להירשם בימים   !!!חשוב 

 פנויים לשיבוץ הקורסים בניהול משאבי אנוש(. 

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

 

 בהצלחה !

 


