
קורסים וסילבוסים, חיפוש תוכניות לימודים

המחלקה לכלכלה

אוניברסיטת בר אילן



קבוצות קורסים וסילבוסים באתר המחלקה לכלכלה של בר אילן, במצג זה יוסבר כיצד למצוא תוכניות לימודים-

על כן חשוב להתמצא בו. באתר המחלקה יש מידע רב וחיוני לסטודנטים-

האתר מתעדכן לעתים קרובות לפי הצורך-

התמצאות באתר תסייע לסטודנטים למצוא את המידע הנחוץ להם ולהבין טוב יותר את התואר גם מבחינה מנהלית-



.וקורסים רבים משותפים לכל מסלולי הלימוד, במחלקה לכלכלה רוב הקורסים הם קורסי חובה-

.או על ידי מרצים אחרים/שמתקיימות בימים ושעות אחרים ו, יש כמה וכמה קבוצות לקורסים, מכיוון שכך-

(.לתואר שני יש מערכת קבועה מראש)ראשון לכן אין למחלקה מסמך מאורגן שמפרט את מערכת השעות של תואר -

הן יופיעו בקטן לצד הסבר מילולי ואחר כך על שקופית נפרדת בגדול כדי לאפשר צפייה טובה יותר, התמונות במצגת הן צילומי מסך-

לאתר המחלקה לכלכלה בבר אילןב קישור "מצ-
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רשימת נושאים

מציאת תוכניות לימודים באתר-

מציאת מספרי קורסים בתוכנית לימודים-

חיפוש קורסים-

חיפוש פרטי קורס-

פרטי קורסים-

םסילבוסימציאת-



מציאת תוכניות לימודים באתר

הראשוןהקישור."אילןבברלכלכלההמחלקה":בגוגל-

המחלקהאתריהיה

תואר"אוראשוןתואר"עלבלחיצההירוקהכליםבסרגל-

קישוריםשלסולםנפתח"שני

שלנוסףלסולםמובילהלימודיםתוכניותשלהקישור-

המסלוליםשמותעם,קישורים

הלימודיםתוכניתלפירוטתובילהמסלולשםעללחיצה-

שלו

הראשוןהתוארמסלולישלדוגמה:בתמונה





מציאת מספרי קורסים בתוכנית לימודים

, תכנית הלימודים של כלכלה מנהל עסקים:בדוגמה

א"למתחילים משנת תשפ

בכלהנלמדיםהקורסיםאתמפרטותהלימודיםתוכניות-

מסויםבמסלולשנה

4טבלהובכל,שניםלפילטבלאותמחולקיםהקורסים-

היטבלעייןכדאי,עמודות

לכן יש  , יש מסלולים שחלו בהם שינויים בין שנים:שימו לב-

[מלבן עליון]לשים לב לשנים 





חיפוש קורסים

,  (ימים ושעות ועוד)על מנת למצוא פרטים על הקורסים -

בסרגל  " תואר שני"או על " תואר ראשון"יש לעמוד על 

כדי לפרוס את סולם הקישורים, הכלים הירוק

זה אותו  –" חיפוש קורסים"או על " סילבוסים"ללחוץ על -

קישור ומוביל לאותו הדף





חיפוש פרטי קורס

ברירת המחדל תהיה השנה  ]יש לשים לב לשנה הרצויה -

[.מתעדכנת בהתאם בכל שנה, הנוכחית

אפשר לבדוק קורסים גם משנים שעברו-

קוד הקורס ייתן  , (מספר קורס)מומלץ להזין קוד קורס -

לכם את המידע המדויק ביותר

,  את קוד הקורס יש להזין ללא רווחים וללא מפרידים-

וכן הלאה66201, 66101: למשל

באתר הזה אפשר למצוא קורסים מכל המחלקות  :הערה

אנגלית או  , אם אתם מעוניינים בקורסי יהדות. באוניברסיטה

כללי תוכלו למצוא קורסים לפי מחלקה





פרטי קורסים

,  מרצים, שעות, ימים, בטבלה ניתן לראות מספרי קבוצות-

מומלץ לעיין היטב–סמסטרים ועוד 

חובה להירשם לשניהם, בקורסים בהם יש הרצאה ותרגיל-

01קבוצה , כלומר, יש להירשם לקבוצות הקורס באופן סידורי-

לא ניתן לערבב–וכן הלאה 04עם 03, 02תהיה עם 

שייכות לקורסים חוזרים ואין להירשם  11/12קבוצות : יש לשים לב-

אינן שייכות לכלכלה ( ועוד80, 50)קבוצות אחרות . מראשאליהן 

ואין להירשם אליהן

ניתן לראות  , "פרטים"בלחיצה על הקווים הכחולים בעמודה של -

וגם למצוא סילבוסים, עוד פרטים על הקורסים כמו מועדי מבחנים





מציאת סילבוסים

בדף זה אפשר לראות מידע מפורט עוד יותר על -

.כמו מועדי בחינה ומיקום, הקורסים

:  בו מפורטים, סילבוס הוא מעין תוכן עניינים של הקורס-

.תכני הקורס ועוד, מטלות הקורס, מטרות, חומרי קריאה

יש ללחוץ על צפייה בסילבוס על מנת לפתוח אותו-





!בהצלחה


