הוראות רישום לשנה ב' – שלב אחר שלב במערכת הinbar
 .1עליכם להיכנס למערכת  inbarבקישורhttps://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx :
 .2עליכם לחתום על ההצהרה
 .3עליכם להירשם לתכנית המובנית (מורשה  /ניצבים /משא"ן) באמצעות התפריט הימני
בלחיצה על יעוץ וירטואלי
 .4מיד לאחר מכן יעלה חלון של בחירת סל לשיבוץ
 4.1יש לבחור סל  1מתוך שתי האופציות ,למשל מורשה שנה ב 1או מורשה שנה ב2
 4.2יש ללחוץ על שיבוץ ואח"כ על כפתור OK

 4.3כעת ,ייפתח חלון של מערכת שעות ללא קורסים וללא ימים ושעות ,מלבד קורסי
האנגלית.
 4.4אם הנכם מעוניינים לצפות בקורסים שנרשמתם אליהם – לחצו על" :רשימת
קבוצות קורס ללא מועדים"

הערות
שימו לב ,כי האשכולות בצד מכילים גם את שנה א' .עליכם להתעלם מאשכולות שנה
א' פרט לאנגלית והבעה.

-

במידה ומופיע אשכול לימודי יסוד ביהדות יש להתעלם ממנו.
*סעיף  5רלבנטי לסטודנטים אשר לא הגיעו לרמת פטור באנגלית*

 .5רישום לקורסי אנגלית –
 5.1עליכם לבחור בתפריט הימני באשכול אנגלית – לראות שהוא מסומן בכתום
וללחוץ על הכפתור העליון שיבוץ מרשימה.
 5.2ייפתח חלון ובו כל הקורסים באנגלית ,ברמה הרלוונטית לך .עליכם לבחור באחד
הקורסים עם ההערה "מיעוד לתלמידי המדור לזרועות הביטחון בלבד".
 5.3אם אינכם מצליחים להירשם לקורס באנגלית ,הסיבה היא ככל הנראה שהקורס
מלא ועליכם לבחור בקבוצה אחרת השייכת ל"זרועות הביטחון".
 5.4במידה והנכם מעוניינים בהחלפת קבוצה באנגלית בעת הרישום ,עליכם ללחוץ על
האייקון  abהמופיע על גבי מסך מערכת שעות עם שיבוץ הקורס.

*סעיף  6רלבנטי לסטודנט אשר לא הגיע לרמת פטור בהבעה*
 .6רישום להבעה –
 6.1עליכם לבחור בתפריט הימני באשכול הבעה – לראות שהוא מסומן בכתום וללחוץ
על הכפתור העליון שיבוץ מרשימה.
 6.1ייפתח חלון ובו כל הקורסים בהבעה המתקיימים במהלך השנה בקמפוס.
 6.2עליכם לבחור באחד הקורסים עם ההערה "לזרועות הביטחון בלבד" – מדובר על
הקורסים הבאים 06-010-85 :או 06-010-86
 6.3אם אינכם מצליחים להירשם לקורס בהבעה ,הסיבה היא ככל הנראה שהקורס
מלא ועליכם לבחור בקבוצה אחרת השייכת ל"זרועות הביטחון".

 .7רישום לסמינריונים-
 7.1עליכם לבחור בתפריט הימני באשכול סמינריון בתחום התמחותך – לעמוד על
האשכול שיסומן בכתום ואז ללחוץ על הכפתור העליון "שיבוץ מרשימה".

 7.2ייפתח חלון ובו כל הסמינריונים השייכים לתוכנית הרלוונטית ,המתקיימים במהלך
השנה.
 7.3עליכם לבחור סמינריון אחד מתוך הרשימה – ללחוץ על העיפרון ולבחור.

 7.4עליכם לחזור על התהליך גם עבור הסמינריון השני.

 7.5אם אינכם מצליחים להירשם לסמינריון כלשהו ,הסיבה היא ככל הנראה
שהסמינריון מלא ועליכם לבחור בסמינריון אחר השייך לתכנית בה הנכם לומדים.
הערה – שימו לב ,שאתם נרשמים לשני סמינריונים בסה"כ.
להלן הפירוט:
לתכנית משא"ן – סמינריון  – 1משאבי אנוש
סמינריון  – 2מדעי המדינה
לתכנית ניצבים – סמינריון  – 1קרימינולוגיה
סמינריון  – 2בינתחומי
לתכנית מורשה – סמינריון  – 1מדעי המדינה
סמינריון  – 2בינתחומי

 .8בסיום הרישום תראו את החלון הבא ,הכולל את כל הקורסים של תכנית
מורשה/ניצבים/משא"ן וכן את הקורס בהבעה עברית.
הערה :את הקורס באנגלית תראו בנפרד ,בחלון מערכת השעות.

ביצעתם בהצלחה את הרישום לקורסים לשנה ב'!

