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 הנחיות לסטודנטים
 ברה מדעי הח תחומי-רב

 א"תשפשנה"ל  חוברת נהלים
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לתואר  כניות לימודיםומספר תמקיים אילן -טת ברכניות מובנות באוניברסיוהמדור לת

 תחומי במדעי החברה. -ראשון במסלול רב

 

חומי במדעי החברה הכוללת: לימודי ת-היא תוכנית לימודים לתואר ראשון רבתוכנית חכ"ם 

בונאות, לימודי כלכלה ומנהל עסקים בבר אילן. מטרת התוכנית היא להקנות לתלמידים בסיס חש

אקדמי בתחומים אלה וליצור את ההקשר בין הצד התיאורטי של הלימודים לבין הצד הפרקטי 

שלהם. במקביל ללימודי התואר, הסטודנטים יוכלו ללמוד במחלקה לכלכלה לימודי חשבונאות 

לגשת למבחני ההסמכה של מועצת רואי חשבון בישראל. תוכנית זו מיועדת  לצורך השלמה בכדי

 לאנשים השואפים להיות הכלכלנים, המנהלים, ורואי החשבון המובילים של העתיד.

 

חברה. תוכנית הלימודים התחומי במדעי -תוכנית לימודים לתואר ראשון רב היא תוכנית ינשופים

לתלמידים בסיס אנוש. מטרת התוכנית היא להקנות  לימודי משאביבמתמקדת בתחומי ניהול ו

 ידע יישומי וכלים להבנת תהליכים מרכזיים בחברה.  להקנות ובמקביל, אקדמי בתחומים אלה

 

חברה. תוכנית הלימודים התחומי במדעי -תואר ראשון רבל םתוכנית לימודי יאה תוכנית יהלום

י ניהול משאבי אנוש. מטרת התוכנית היא לימודבלימודי כלכלה ובמתמקדת בתחומי מנהל עסקים, 

ידע יישומי וכלים להבנת להקנות ובמקביל,  לתלמידים בסיס אקדמי בתחומים אלהלהקנות 

 תהליכים מרכזיים בחברה. 

 

חברה. תוכנית הלימודים התחומי במדעי -תוכנית לימודים לתואר ראשון רב היא חץתוכנית 

תלמידים וציולוגיה. מטרת התוכנית היא להקנות לסבמדעי המדינה ובמתמקדת בתחומי ניהול, 

 ידע יישומי וכלים להבנת תהליכים מרכזיים בחברה. להקנות ובמקביל,  בסיס אקדמי בתחומים אלה

 

היא תוכנית לימודים המכשירה לתחום הנדל"ן, ניהול ושמאות מקרקעין הנלמדת  תוכנית רום

תוכנית להקנות ידע מקיף במגוון רחב של חומי מדעי החברה. מטרת הת-במסגרת תואר ראשון רב

תחומים תיאורטיים ומעשיים שיעניקו לסטודנטים את הידע והכלים להשתלב ולהכיר מבפנים את 

 ענף הנדל"ן ושמאות המקרקעין.

 תחומי זה מאפשר לבוגריו להמשיך בלימודיהם לתארים מתקדמים במגוון תחומים.-תואר רב

 

תחומי -רב" רשם:י, כאשר על תעודת הבוגר יראשון כניות הלימודים מקנות תוארוכל ת

 ".במדעי החברה

 

 

 

 

 

 פורה ומוצלחת ברכת שנת לימודיםב



 

 

 

 

 

 

 

 

 

צוות המדור לתוכניות מובנות

 

 
 nissimnu@bezeqint.net כניות ייעודיותוראש המערך לת אוןיסים לנפרופ' 

 

 
 Sarit.Ben-moshe@biu.ac.il כניות ייעודיותוראש מנהל המערך לת שהמ-גב' שרית בן

 

 
 Moran.levi@biu.ac.il תעודהכניות מובנות ולימודי וראש מדור ת רן לוימוגב' 

    

 

 
 Malam.Ba@biu.ac.il , יהלום, ינשופיםחץכניות ומרכזת ת גב' נעמה קאופמן

 

 
 Malam.Ba@biu.ac.il , יהלום, ינשופיםחץכניות ומרכזת ת ינוז-גב' נירית בן

 
 Malam.prog@biu.ac.il חכ"ם, רוםמרכזת תוכניות  גב' חן בראון

 
 Malam.prog@biu.ac.il חכ"ם, רוםת ומרכז תוכני מר שרגא לפידס

 malam.teuda@biu.ac.il מרכז לימודי תעודה  

    

 

 
 Malam.Rishum@biu.ac.il , יהלום, ינשופיםתוכניות חץ ייעוץ למועמדים מר אלעזר דוד

 

 
 malam.info@biu.ac.il כניות חכ"ם, רוםייעוץ למועמדים תו גב' הדס ארזי

 
   

mailto:Malam.Ba@biu.ac.il
mailto:Naama.Kaufman@biu.ac.il
mailto:Malam.prog@biu.ac.il
mailto:Malam.prog@biu.ac.il
mailto:Shraga.Lapides@biu.ac.il
mailto:Malam.Rishum@biu.ac.il
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  פ"אשנה"ל תשל סטודנטיםלנהלים והוראות 

 

מחייבים  ונהלים הוראות , מצ"ב(תוכנית חכ"םהחברה ) תחומי במדעי-ב.א רב לתואר הראשון כםלימודילקראת 

 לסטודנטים. 

 : פעול בהתאםול ההוראותאת חובה על כל סטודנט לקרוא בעיון את הנהלים ו

 

  DesigProg.biu.ac.il עדכונים שוטפים דרך אתר המדור

 

במהלך  יעילאתר המדור עומד לרשות הסטודנטים, ומטרתו להנגיש את המידע החיוני  ולהוביל לשימוש 

 לימודיכם בתואר.

 

 .חיוב בשכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים -תקנון שכ"ל  .1

ים לסטודנטים לתואר ראשון של המדור לתוכניות מובנות לפי פירוט החיוב –הערכת עלויות לתואר  .2

 תוכנית לימודים.

 .בר-אינהוראות רישום לקורסים דרך מערכת ה –הנחיות רישום לקורסים  .3

 חוברת נהלים מקוונת. –ידיעון  .4

נגללות. לחיצה על "כל ההודעות" הודעות  ופיעותבצד ימין של הלוח )וגם בעמוד הבית( מ :הודעות

 תציג לפניכם את כל ההודעות שעלו לאתר. 

 רישום לקורסים

 

. ידי מדור תל"מ -יתפרסמו עלשבמועדים ו ) INBAR) בר-אינמערכת הב נעשההרישום לקורסים  .1

תשלום ביצוע תבצע רק לאחר יהרישום  .בצד שמאל(, )בעמוד הראשי בר-אינה במערכת המועדים יופיעו

   .שקלים 3,441 סך  שובר המקדמה על

 MOODLE-רישום לקורסים בפועל, יופיעו הקורסים במערכת ההו שובר המקדמהלאחר תשלום  .2

 )מידע אישי לסטודנט(.  IN-BAR -ובמערכת ה

כי קיימת התאמה בין הקורסים  בכל תחילת סמסטר,, לוודא - באופן אישי חובה על כל סטודנט .3

  יהם נרשם לבין אלו שנקלטו במערכת האישית שלו.אל

 (. MOODLEכנית יש אתר מלווה קורס )ולכל קורס בת .4

http://michlalot.biu.ac.il/allnews
http://michlalot.biu.ac.il/allnews
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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או  קורסיםל דנטים יוכלו להירשם. בתקופה זו סטו"תקופת השינויים"לאחר תחילת הסמסטר נפתחת  .5

סים ייעשה על ביטול או שינוי קור. בר-אינמפורסמים במערכת ה ""תקופת השינויים. מועדי לבטל קורסים

 .דוא"לבאמצעות הידי פנייה של הסטודנט לצוות המדור 

 (.16)פרטים בעמוד  רכזי התוכניותלמיש לפנות  ,במקרה של אי התאמה .6

 ."תקופת השינויים"קורסים לאחר או ביטול  רישוםתאפשר י לב! לא שימו .7

 

 קורסי אנגלית

 

כניות המיוחדות, אלא מהווים תוספת ואינם כלולים במערכת השעות של הת באנגליתהקורסים  .1

 על כן, יש להירשם לקורס אנגלית בהתאם לרמתך הנוכחית. למערכת.

 .("בסיסי"סטר הראשון לתואר )קורס קורסי האנגלית נלמדים החל מהסמ .2

, למעט הקורס ד לתואר ראשוןהלימו חייבים בתשלום נוסף, אשר אינו נכלל בשכר כל הקורסים באנגלית .3

 .אינו קורס חוזר(אם נלמד בקיץ או  לא אם) "'ברמת "מתקדמים ב

 ליחידה לאנגלית כשפה זרהעליהם לפנות לימודי אנגלית ממוסד אקדמי אחר,  דםסטודנטים אשר יש בי .4

 .מוכרים( אינםהפתוחה  מהאוניברסיטהאם הקורסים מוכרים )שימו לב, כי קורסי האנגלית ולבדוק 

 כנית הלימודים. ומת מהווים חלקולימודי האנגלית הם חובה  שים לב! .5

, חדר 1004בניין יחידה לאנגלית כשפה זרה: ללתקנון המלא עבור פטורים מלימודי אנגלית יש לפנות  .6

 . efl.unit@biu.ac.ilדואר אלקטרוני:   5318237-03*/  9392טל:  004

 הבעה עבריתמפטור 

 

 . במהלך התואר כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור בהבעה עברית .1

יחידות( ומעלה בהבעה  2) 76סטודנט יהיה פטור מהבעה בעברית אם קיבל ציון בגרות  .2

 76  סטודנטים בעלי ציון  /+30במכינת  66בציון  / בתעודת בגרות ישראלית רגילה עברית

  .במגזר הערבי ספריחידות( של בתי ה 5נת בגרות )בבחיבהבעה עברית,  ומעלה

 .שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית, יפנה ליחידה להבעה עברית, ויתאם מבחן מיוחד סטודנט .3

רות בעברית, סמך ציון הבג-: סטודנט שאינו פטור מהבעה בעברית עלמבחן פטור מהבעה עברית .4

 . 66יצטרך לגשת לבחינה בהבעה ולעבור בציון 

ש"ש  2עברית בהיקף של בבעה בהחייב ללמוד קורס מי שנכשל בבחינת הפטור, : הבעה עבריתקורס  .5

 )הקורס אינו כרוך בתשלום(.

mailto:efl.unit@biu.ac.il
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מתקיימות בקמפוס מספר פעמים בשנה ומועדי הבחינות יתפרסמו על ידי  הבחינות בהבעה בעברית .6

 ניתן לגשת למבחן זה פעם אחת בלבד.היחידה להבעה עברית. 

ה המכינה ליחיד ציוני גיליוןאת להעביר  באופן עצמאינדרשים  :(+30מכינת + )30תוכנית  בוגרי .7

 במסגרת המכינה.ש "הבעה עברית"לימודיהם בקורס  בגין להבעה עברית על מנת לקבל פטור

 , 1, חדר 410בניין : הבעה עבריתלליחידה לימודי הבעה עברית יש לפנות בלתקנון המלא  .8

 . habaa.unit@mail.biu.ac.ilני:, דואר אלקטרו5318228-03טל': 

 פטור מקורסי יהדות

 

ל בלימודים כלליים בהיקף שיסוד ביהדות אך חייבים במקום זאת  פטורים מלימודי סטודנטים לא יהודים .1

לקחת גם אלו ניתן  )קורסים בכדי לקבל פטור על לימודים אלו למדור סטטוסיש לפנות  ,ש"ש 10

 מהמחלקות או מהפקולטה שבה לומדים(.

רשאים להגיש  הסדר, בישיבות גבוהות, במדרשות או במכללותהלמדו בישיבות שסטודנטים  .2

 (.למדור סטטוסבקשות לפטור חלקי או מלא מלימודי יסוד )את הבקשה יש להפנות 

 

עם האישורים הרלוונטיים )גיליון ציונים, אישור  מדור סטטוסבאתר ויש למלא טופס פנייה  הנחיות הגשה:

יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד  מדרשה או אישור ישיבה מקורי(.

החזרה את פעיל והזמני היציאה לשירות  יש לצרף אישור הכולל את ,ת. במקרה של לימודים בישיבת הסדרביהדו

 לישיבה.

 פניות מנהליות <<הגשת בקשה<<בקשת פטור <<הכרה בלימודים קודמים ניתן להגיש בקשה דרך המידע האישי :

 

 קורסים מתוקשבים

 

 רשת האינטרנט . ב נלמד באופן מקווןקורס מתוקשב 

 כמו כל קורס אקדמי אחר באוניברסיטה. הואקורס מתוקשב 

תתפות בקורס מתוקשב מתבצעת מכל עמדת מחשב )בבית, במקום העבודה, בקמפוס האוניברסיטה וכד'( ההש

ל מוד בכשלה נגישות לאינטרנט. הלימוד וההוראה אינם תלויים במקום )ניתן ללמוד מכל מקום( או בזמן )ניתן לל

הקורס המתוקשב יופיעו חומרי הלימוד של הקורס, קבוצות דיון ומטלות וכן שעה משעות היממה(. באתר 

תים תפגוש אותו פנים אל פנים יהמרצה. בדומה לכל קורס אקדמי אחר יהיה לך מרצה שלעמהודעות תופענה 

 ללימוד משותף ולדיונים בנושאי הקורס. תים באמצעות האינטרנט. גם עמיתך לקורס יהיו נגישיםיולע

mailto:habaa.unit@mail.biu.ac.il
https://stuad.biu.ac.il/mador/status
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 Moodle -המתוקשבתניסה לאתר הלמידה כ

 .http://lemida.biu.ac.il: יאכתובת האתר ללמידה מתוקשבת ה

תוכלו למצוא הדרכה מפורטת כיצד להשתמש  ובהן" הוראות כניסהבכניסתכם לאתר תראו כפתור בשם "

 במערכת למידה זו.

 ליכם להקליד שם משתמש וסיסמה )בצידו הימני של המסך(.על מנת להיכנס לקורסים ע

 : מספר תעודת הזהות ללא ספרת ביקורת אחרונה.שם משתמש

 :          מורכבת מ: אות ראשונה של שם פרטי, אות ראשונה של שם משפחה וארבעסיסמה

 .)באותיות קטנות באנגלית( הספרות של הקוד האישי                        

 .1234שמי דנה קרן וסיסמתי האישית  דוגמהל                        

 . dk1234: סיסמתי תהיה            

 שם המשתמש לא השתנה. ,אם למדתם בעבר קורס מתוקשב 

 עליכם לוודא שכתובת המייל שלכם מעודכנת במערכת. :MAIL-Eכתובת 

 

 פניות

 במהלך שנה"ל בה הסטודנט רשום לקורסההשתתפות בפורום הדיונים 

 ,תנאי הכרחי לסיום חובות הקורס ומהווה חלק מהציון הסופי יאה

 מנע  אפשרות  לגשת לבחינה בסוף הקורס!ימילוי החובות תאי 

 

http://lemida.biu.ac.il/


 

   9 

 

סיסמה אינם  מתאימים( יש לפנות )שם משתמש ו MOODLE בבעיות כניסה למערכתנתקלתם  אם  .1

 *.9392למוקד שירות וגיוס )מש"ו( בטלפון 

   .Biu.9392@mail.biu.ac.ilכתובת דוא"ל:                

, להעלות קבצים או להורידם)לדוגמה: אי יכולת  בעת שימוש במערכתנתקלתם בבעיות טכניות  אם .2

 .Learn@mail.biu.ac.il-Bar.Eכתובת דוא"ל:  ,מתוקשבת בוחן וכו'( אנא פנו למרכז ללמידהענות על ל

          

 חובת נוכחות

 

פגישות שבועיות  2על מעדר שייהנוכחות בכל השיעורים היא חובה. סטודנט  הלי האוניברסיטהופי נ על

להרחיקו מן הקורס. במקרה של היעדרות מסיבות של  יהיה המרצה רשאיללא נימוקים מוצדקים,  ,סטרבסמ

 למרצה.למסור אישורים מתאימים לעדכן ומחלה וכיו"ב, על הסטודנט של מילואים, 

 .malam.prog@biu.ac.ilרכזת מילואים וחל"ד של המדור, גב' נירית בן זינו: 

 

 עבודת סמינריון

 

 נריון תוגש עד סוף שני סמסטרים מיום תחילת הקורס. עבודת הסמי .1

 . חובהנוכחות הסטודנטים במפגשי הסמינריון היא  .2

 ועדת משמעת. הסטודנט יעמוד בפני  -התקאו העת עבודה בכל מקרה של קניי .3

 

 תקופת בחינות

 

אחר  שעות, במנת לקיים את המבחנים בימים קבועים רב המאמצים עלעושה את מ מובנותכניות והמדור לת

 במהלך תקופת הלימודים.חלק מהמבחנים יתקיימו בימים שונים בשבוע וש. ייתכן או בשעות הערב הרייםוהצ

ויים לקראת )ייתכנו שינ זמני בחינותלגבי  )מידע אישי לסטודנט(  בר-אינמערכת הקביעות דרך בלהתעדכן יש 

 תקופת המבחנים(.

שעות בהבחינות, ) קובעתשהיחידה לאנגלית כשפה זרה ם בהתאם ללוח הזמני מתקיימות*בחינות האנגלית 

 הבוקר(.

 

mailto:Biu.9392@mail.biu.ac.il
mailto:Bar.E-Learn@mail.biu.ac.il
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 נהלי בחינות

 .לכל סטודנט זכאי לגשת לשני מועדי בחינה בקורס הנלמד באותה שנה" .1

במערכת אליהן הוא רשום שסטודנט יכול להיבחן אך ורק בקורס ובקבוצות  זכאות להיכנס לבחינות : .2

קבוצות כל רשום כנדרש לכל הקורסים ול ואחובה על הסטודנט לוודא לפני תקופת הבחינות שה. בר-אינ

 ובכל מקרה של בעיה ברישום עליו לפנות לצוות המדור. הקורסים

 :שיפור ציון במועד ב' בשנה"ל בה הקורס נלמד .3

 בכך בהתאם לכללים הבאים: הזכות לשיפור ציון ניתנת לכל הסטודנטים המעוניינים

ימת לא נבחן במועד א', מופיע אוטומטית ברששכולל, או  70קיבל ציון סופי עד שסטודנט שנכשל או  .1

ציון הבחינה. ברישום  ל פיאם אין עדיין ציון סופי, הרישום מתבצע עהנבחנים ואינו צריך להירשם. 

 שמר. כמו כן, לא מוטלת חובהין מועד א' יהסטודנט לא ניגש, ציו אם ,אוטומטי אין חובה לגשת לבחינה

 .כספית במקרה זה

ינה אז על פי ציון הבחינה(, על הסטודנט להירשם לבח ומעלה )ואם אין ציון סופי 71הציון הסופי הוא  אם .2

 .בחינה ועד שבוע לפניהימים לפני  17-החל מ

שבמסך הראשי, תחת עמודה  "לוח הבחינות"בכפתור , בר-מערכת אינ הרישום לשיפור ציון מתבצע דרך .3

 .. הכפתור יופיע רק בהינתן הכללים שצוינו מעלה"רישום למועד"

(, 1מבנה  502להירשם בקבלת קהל בלבד, במדור הבחינות )אזור  על הסטודנטמועד הרישום עבר,  אם .4

שקלים בשכר  80עה לפני הבחינה. רישום באיחור מצריך התחייבות של עד חצי שוביום הבחינה 

 .בר-אינה במערכת אם נרשמים בזמןתשלום שניתן להימנע ממנו   ,ימודלה

שקלים בשכר  40חייבת מום אי הגעה לאחר הריש לא ניתן לבטל רישום לשיפור ציון,  -יש לשים לב  .5

 .לימודה

 סטודנט שניגש לבחינה וקיבל את שאלון הבחינה, הציון האחרון הוא הקובע. ,הלי האוניברסיטהועל פי נ .6

החליט שלא להיבחן מכל סיבה שהיא, ציונו יהיה שהגיע לבחינה וסטודנט . זה המועד שייקבע את ציונו

 .נכשל

 .כבר החלה לאחר שהבחינהלא ניתן להירשם למועד ב'  .7

 ."מדור בחינות"יע באתר הרשמי של הלי הבחינות מופום לב! התקנון המלא והמעודכן של נשי

 .stuad.biu.ac.il/mador/behinot יש להתעדכן בנהלים לפני תקופת הבחינות :

 exam.office@mail.biu.ac.il, דואר אלקטרוני:  5318573-03*/  9392, טל': 1, מבנה 502אזור 

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
mailto:exam.office@mail.biu.ac.il
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 סריקת מחברות וערעורים

במייל בלבד )ניתן לצפות ורק לאחר זמן זה,  ניתן לבררציון ולכן המקבלת  ימים 3עד מחברות בחינה נסרקות 

 בעמוד הראשי(. ,"מחברות בחינה"תחת  רב-אינה מערכת במחברות באמצעות

                                                                                                        . בחינות אמריקאיות אינן נסרקות

₪  5ם . סטודנט שלא משלם דמי רווחה, ישלסריקת מחברתל סטודנטים המשלמים דמי רווחה פטורים מתשלום

 .סריקת בחינהל

 שבועות מתאריך קבלת הציון. 3סטודנט רשאי לערער על ציון עד  .1

התשובון על פי חוק זכויות סטודנט. של בבחינה אמריקאית, הסטודנט רשאי לבקש בדיקה של השאלון ו .2

 ערעורים בבחינות אמריקאיות יעשו גם כן מול המרצה.

ן סופי חדש לסטודנט. כל שאלה בנושא ערעורים, יש ציון שתוקן, בין אם הועלה או הורד, יהווה ציו .3

 מענה, ניתן לפנות למזכירות המדור.לא יתקבל אם  .להפנות למרצה

 

 

 מדור סטטוס -הכרה בלימודים קודמים

 

קוונת דרך האינבר או דרך טופס פנייה סטודנטים שלמדו במוסדות אקדמיים מוכרים, יוכלו להגיש בקשה מ

שנים חלה התיישנות ולא  7-, על מנת לקבל פטור. על לימודים שנלמדו לפני יותר ממדור סטטוס המופיע באתר

          לפטור. תהיה זכאות

 פניות מנהליות <<הגשת בקשה<<בקשת פטור <<הכרה בלימודים קודמים ניתן להגיש בקשה דרך המידע האישי : 

                      

 . biu.9392@mail.biu.ac.ilדואר אלקטרוני:  5317000-03*/  9392טל:  11, חדר 404בניין  מדור סטטוס:

 

 למדור שכ" -תשלומי שכר לימוד

כנית ומנת להסדיר את ת על למרכזות התוכניותידי מדור סטטוס יש לפנות  אחר קבלת פטור עלל

 malam.ba@biu.ac.il.הלימודים בהתאם לפטורים: 

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://stuad.biu.ac.il/mador/status
https://stuad.biu.ac.il/mador/status
mailto:biu.9392@mail.biu.ac.il
mailto:malam.ba@biu.ac.il
mailto:malam.ba@biu.ac.il
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 שכר לימוד מפורסמת באתר המדור. הערכת עלויות .1

 הנלמדת בשנה"ל המבוקשת. תוכניתאתר המדור בהתאם ללתקנון שכ"ל המלא יש לפנות ל .2

 ש"ש.  64שעות השנתיות )ש"ש( הנדרשות לזכאות לתואר עומד על סך ה

 בכל נושא שכר לימוד יש לפנות למדור שכ"ל: 

  mud.office@biu.ac.ilsli, דואר אלקטרוני:  5318083-03*/ 9392, טל':10, חדר 404בניין 

 תשלומים נלווים

 

ת פעילויות ואירועים במסגרת אגוד ,תי רווחה, שירותי אקדמיהכולל בתוכו שירו דמי רווחה ושירותים: .1

יום פתיחת הסטודנטים. אם אינך מעוניין בשירותי הרווחה עליך להודיע בכתב למדור שכר לימוד עד 

תן למצוא באתר "מדור שכר לימוד אוניברסיטת בר באמצעות הצהרת הסטודנט )נישנת הלימודים 

 יתור על דמי רווחה ושירותים נלווים(. ו -אילן" << טפסים << הצהרת הסטודנט

 . דמי אבטחה .2

 (לימודים ומעקב תוכניותמדור תל"מ )

 

שנות לימוד, עדכון סטודנט ואישור לימודים, אישור על כרטיס  בנושאים הבאים: מדור תל"מיש לפנות ל

  .הפסקת לימודיםו פטור ממינימום שכר לימוד ,פרטים אישיים

 .tlm.office@biu.ac.il, דואר אלקטרוני:  7384012-03*/  9392, טל': 1, חדר 401בניין 

 םמדור תמיכה והנגשה לסטודנטי

 

מעוניינים בסיוע באבחונים או בהכרה באבחונים קודמים ההתאמות במבחנים או סטודנטים המבקשים הקלות/

 תמיכה והנגשה לסטודנטים:יש לפנות למדור 

 negishut.student@biu.ac.il  :דוא"ל :03-5318491, טלפון

 *9392 מוקד שירות וגיוס

 

קד המרכז טיפול בפניות של סטודנטים בכל הנושאים אילן מעמידה לנוחיות הסטודנט מו-אוניברסיטת בר

המנהליים הנוגעים לסטודנט: קבלת תלמידים, תל"מ )תוכניות לימודים ומעקב(, סטטוס, בחינות, רשם, שכ"ל, 

ן הסטודנטים, אגודת , מכללות, מכינה קדם אקדמית, דיקתואר שני, תואר שלישיתואר ראשון, מלגות, 

mailto:slimud.office@biu.ac.il
https://stuad.biu.ac.il/mador/talam
https://stuad.biu.ac.il/mador/talam
mailto:tlm.office@biu.ac.il
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מרכז מידע וכולל שני חלקים: מוקד מידע טלפוני  ברוקדייל. המדורוסטודנט עוץ ליהסטודנטים, שירותי י

 פרונטאלי. 

 biu.9392@biu.ac.il . דואר אלקטרוני: 5317000-03*/ 9392טל':  19(, חדר 605)מאחורי בניין  502אזור 

 פניות למדור

 

)כמופרט  . אנו מבקשים וממליצים לפנות באמצעות הדואר האלקטרוניות המדורבכל נושא אחר ניתן לפנות לצו

 (.16בעמוד 

 (SMSקבלת עדכונים במסרון )

 

( לטלפון הנייד לפי מספר הטלפון המוזן smsדחוף, יישלח לסטודנט עדכון בהודעת טקסט ) עדכוןבמקרה של 

על כל  *9392בטל'  הסטודנטיםו דרך מוקד )מידע אישי לסטודנט( א בר-אינדרך מערכת היש לעדכן  במערכת.

 טלפון הנייד שברשותכם. השינוי במספר 

 

 כיתוב בתעודת הבוגר

 

יצורף מסמך בו יפורטו  לתעודה זו ."תחומי מדעי החברה-רב" ייכתב (B.Aבתעודת הבוגר לתואר ראשון )

 כנית. ותה חטיבות הלימוד של

 סיום תואר

 

נהליות<< בקשת ות מ<< פניבר-אינ) בר-אינה מערכת לזכאות דרך הקשמנת לסיים את התואר יש להגיש בעל 

 : משרד הרשםבאחריות  הן בקשות לזכאות לתוארהכל (. אישור לסיום תואר

  Rasham.Office@biu.ac.il., דואר אלקטרוני:  7384444-03* / 9392, טל': 1, קומה 403בניין 

 

 מדעי החברהתחומי -רב  לתואר ראשון ש"שהיקף 

 

עות ש 64כל סטודנט ללמוד קורסים בהיקף של חייב מנת להיות זכאי לתואר ראשון במדעי החברה,  על .1

 (.ש"ש להלן) שנתיות

 ש"ש. 35 – קורסים עודפים בחשבונאות .2

 ש"ש לתואר ראשון וגם תעודה בחשבונאות. 99סה"כ 

mailto:biu.9392@biu.ac.il
mailto:biu.9392@biu.ac.il
mailto:Rasham.Office@biu.ac.il
mailto:Rasham.Office@biu.ac.il
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 בלת קהל במדורשעות מענה טלפוני וק

 

 :חכ"םתוכנית 

 בניין חדר קבלת קהל ימים

 403 201  13:00עד  09:00 חמישי - ראשון

 

 דוא"ל טלפון מענה טלפוני ימים

 Malam.prog@biu.ac.il 03-7384747 13:00עד  09:00 מישיח -ראשון 

 

 

 

 

 

 

 

 ,בהצלחה

 כניות מובנותוצוות המדור לת

 כניות ייעודיותוהמערך לת


