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 2020 יונימעודכן          בס"ד 

 

 

 הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים 

 רנטגן  תתכניהחוג המשולב למדעי החברה, 

 "אתשפ  – שנה א' 

 

   רנטגן:  בתכניתלהלן תהליך הרישום לקורסים עבור הסטודנטים 

 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

 

 : רנטגן  בתכנית לכל הסטודנטים    חובה שלב א'  

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

 : , יש לבחור אחד סלים לשיבוץ 2ישנם 

יהדות כחלק  יסוד ב שכוללת קורסי קורסי רנטגן מערכת   –כולל קורסי יהדות  רנטגן שנה א' . 1

 מהחובות לתואר. 

  פטורים  מיועד לסטודנטים ש ללא קורסי יהדות. קורסי רנטגן  מערכת   – יהדות ללא רנטגן שנה א' . 2

 מיועד לסטודנטים שבחרו בסל זה.  שלב ד'  מלימודי יסוד ביהדות )למי שאינם יהודים(.  

 " שיבוץ "  -לאחר בחירת הסל יש ללחוץ   

 לתוך מערכת השעות שלכם. סל בהמערכת תשבץ את כל הקורסים ש  "אישור" לאחר שתלחצו על   

 

 

 : רנטגן  בתכנית לכל הסטודנטים    חובה שלב ב' 

 "משפט ורפואה" אשכול  

 : אשכול לבחור בתפריט הימני ביש  

"  זהו קורס מתוקשב ויש לבחור  משפט ורפואה" - רנטגן  – שנה א' חוג משולב חברה חובה שנה א' 

 בלבד.   1קבוצה 

 . מאשכול זה ובוחרים את אחת הקבוצות "  שיבוץ מרשימהלוחצים על " 

 . השיבוץ בוצע בהצלחה מצד ימין למטה תופיע חלונית ובה יהיה כתוב 

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

 

 

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx


2 
 

 

 

 

 

 : מלימודי אנגלית   לסטודנטים שאין להם פטור מיועד    אנגליתרישום לקורס  שלב ג'  

 סוף שנה א' לתואר. לידיעתכם, חובה לסיים את לימודי האנגלית עד 

 אשכול "אנגלית כשפה זרה" 

 נרשמים לפי הפירוט הבא:  מתקדמים א'סטודנטים ברמת 

 . " אנגלית כשפה זרהאשכול " בתפריט הימני ב לבחור יש  

 ובוחרים את אחד מקורסי אנגלית המיועדים לתכנית הרנטגן.   " שיבוץ מרשימה" לוחצים על 

 

 .קוד קבוצת קורסניתן להקליד את קוד מס' הקורס בחלונית  

 להלן הרשימה: 

 רמה  סמס/שנתי  שעה  יום מס' קורס קוד 

 מתקדמים א'  סמסטר א'  8:00-10:00 ד'+ה'  41014-40

 מתקדמים א'  סמסטר א'  8:00-10:00 ד'+ה'  41014-41

 

 .קוד קבוצת קורסניתן להקליד את קוד מס' הקורס בחלונית  

 

 נרשמים לפי הפירוט הבא:  'במתקדמים  סטודנטים ברמת 

 ". אנגלית כשפה זרהאשכול " בתפריט הימני ב לבחור יש  

 ובוחרים את אחד מקורסי אנגלית המיועדים לתכנית הרנטגן.   "שיבוץ מרשימה" לוחצים על 

 .קוד קבוצת קורסניתן להקליד את קוד מס' הקורס בחלונית  

 להלן הרשימה: 

 רמה  סמס/שנתי  שעה  יום מס' קורס קוד 

 מתקדמים ב'  סמסטר ב'  8:00-10:00 ד'+ה'  41022-70

 מתקדמים ב'  סמסטר ב'  8:00-10:00 ד'+ה'  41022-71

 

 

 

 בחרו בסל רנטגן שנה א' ללא יהדות.  מיועד לסטודנטים ש    -   קורסים כלליים   שלב ד' 

 אשכול "לימודים כלליים" 

 על הסטודנטים שפטורים מלימודי יסוד ביהדות להשלים את נק"ז החסרות באמצעות לימודים כלליים. 

שעות  עם יש לדאוג שהקורסים אליהם נרשמת לא חופפים    .ניתן ללמוד כל קורס שמופיע ברשימה 

 הלימוד בבית הספר לרנטגן. 
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 בתפריט הימני באשכול: יש לבחור 

 רב שנתי לימודים כלליים קורסים כלליים

ניתן להקליד את קוד מס' הקורס   " ובוחרים את הקורס המבוקש. שיבוץ מרשימהלוחצים על " 

 . קוד קבוצת קורסבחלונית  

 ניתן להירשם לקורסים הכלליים הבאים המיועדים לתכנית הרנטגן: 

 

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

 

 שימו לב: 

שנתיים מהלך הביש לסיים  תכנית הרנטגן, כולל קורסי יהדות/כללייםכל הקורסים באת 

 ללימודים בתכנית הרנטגן.  סמסטרים( 6) הראשונות

 נ"ז 8דרש להשלים עוד י ,שהיא שנה שלישית מכל סיבה -סטודנט שפותח שנה נוספת

 של קורסים כלליים.

 

 

 

 שאלה / בעיה ניתן לפנות למייל או לטלפון: בכל  

 

   מרכזת תכנית רנטגן  | אורית הראל

  החוג המשולב למדעי החברה 

 03-5317010טל:

Hevra.Dept@biu.ac.il-M 

 

 

 

 

 נ"ז   שם הקורס  מס' קורס קוד 

 ה אוכלוסייתהליכים דמוגרפיים וניהול   74527-02
 

 4 מתוקשב  הרצאה

 מבוא לממשל ופוליטיקה  74105-01+02
 

 6 מתוקשב  הרצאה+תרגיל 

 מבוא ליחסים בינלאומיים  74144-01+02
 

 6 מתוקשב  הרצאה+תרגיל 

M-Hevra.Dept@biu.ac.il

