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 *ייתכנו שינויים     : רישום לסמסטרים א וב גפ" שנה"ל תשדף הנחיות ל 

 

 אינבר כניסה למערכת 

 רישום לקורסים.  להקיש שם משתמש וסיסמא https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx  שורס לקילהיכננא 

 אם בסרגל העליון מופיע בתכנית הלימודים "תואר ראשון" יש לשנות ל"תואר שני":

 
 ורס השלמה ק

  .להב קבהתאם למכתב ה" טיקהמבוא ללוגיס"  סלסטודנטים שחויבו בקוררק 

 .  השלמה חלון רישום לקורס ומטיתע אוט פיבכניסה למערכת יו

 השלמה לא ניתן להמשיך בתהליך הרישום. ה ללא רישום לקורס

 י

 ואז "אישור". רס ו"שיבוץ" בשורת הקו Vש לסמן י
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 התמחות סי  קור

 :ההתמחותמטית חלון הרישום לקורסי לאחר הרישום לקורס ההשלמה יופיע אוטו

 
 וראישללחוץ יש 

 
 

 :בו  קיימים בסמסטרים אתהמובנית המהתוכנית הקורסים של יעו כל ן הבא יופלובח

 
 

 נא ללחוץ על "שיבוץ"

 
 "אישורללחוץ על "  יש
 

  שוב "אישור". ץ". יש ללחושיבוץ לרשימת קבוצות קורס בוצע בהצלחהלאחר כמה שניות יופיע חלון " 
 שיבוץ הקורסים. מערכת יופיע מסך עם אז 

 



 לתואר שני  יהדותחובת 

 ש"ש.  2יבים בקורס אחד ביהדות בהיקף של מחו  אילן-יטת ברבוגרי אוניברס

 ש"ש.  4בוגרי מוסדות אחרים מחויבים בשני קורסי יהדות בהיקף של 

 ישנם שני קורסי יסוד ביהדות לבחירה:  שני במחלקה לניהולהתואר  הידי לתלמ

 . 30-095-01. מספר הקורס: א טר. סמסחי נחשון עמי ד"ר. ת שירה ומגילו ספרי חכמה, .1

מפגשים עם   3-כש"ש והוא במתכונת מתוקשבת. אין משבצת פרונטלית לקורס. יתקיימו  2בהיקף הקורס 

 רס. תאריכי המפגשים יפורסמו בהמשך בהודעות באתר המחלקה.ך הקובמהל  המרצה להכוונה ולשאלות

 .  13-030-04 מספר הקורס:טר ב. סמס. מרניחגית ע ד"ר .  תמסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווי .2

מפגשים עם   3-כש"ש והוא במתכונת מתוקשבת. אין משבצת פרונטלית לקורס. יתקיימו  2הקורס בהיקף 

 משך בהודעות באתר המחלקה.המרצה להכוונה ולשאלות במהלך הקורס. תאריכי המפגשים יפורסמו בה

 

החלונית הבאה בסרגל   ללחוץ על ישכדי להירשם אליהם  ית הלימודים שלך.דות אלה יוצעו לסטודנטים בתכנקורסי יה

 הימני במסך:

 
 ירשם.ואז לה  העליון. תפריטולאחר מכן "שיבוץ מרשימה" ב

 

 הערות כלליות 

מודים כדי לראות את כל ע ן רסים אליהם נרשמתם. ניתן לעבור ביל המסך את הקולאורך כל הרישום תראו ע .1

 .תהתוכני

יופיעו בטבלת השיבוץ על המסך.  ולכן לא מתוקשביםקורסים הינם ס ההשלמה ן קורוכד ביהדות  קורסי היסו .2

 העליון במסך. תפריט" ברשימה ללא מועדיםניתן לראותם ב " 

 סמוך למועד. קיץ יתבצע בנפרד  הרישום לסמסטר .3

 גלית לתואר שני.אין חובת אנ  למנהליםסטיקה הספקה ולוגיניהול שרשרת תכנית ב .4

באתר המחלקה ולהתעדכן שם:  ות לימודים באופן שוטף להודעבאחריותך להיכנס לאורך ה .5

http://management.biu.ac.il/node/476 
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