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Doctort349/1 

 ד"תשע –ישראל וארכיאולוגיה -בלמודי ארץ לישידף הסבר לסטודנט הנרשם לתואר ש

 

 .ל הבאה עלינו לטובה"ברכות לשנה, ישראל וארכיאולוגיה-לתלמידי המחלקה ללימודי ארץ

 

 
 :י ההנחיות כדלקמן"עליך לפעול עפ ד"ל תשע"לשנהלצורך הרישום 

ראה . ל הקרובה"לשנהל "ח שכ"שובר זה מהווה מקדמה ע. י התאריך הנקוב"ב עפ"את שובר התשלום המצ יש לשלם .1

 .יובי שכר לימוד בחוברת הוראות ההרשמהתקנות ח

 :בתאריכים הבאיםמועדי ההרשמה לקורסים יתקיימו  .2

 0.13.....3 ג "תשע תשרי ו"כ' ביום 

 0.13..1.1.ג  "ז תשרי תשע"כ' יום ג

 0.13..1.1.ג  "ח תשרי תשע"כ' יום ד

באמצעות  http://priel.biu.ac.il : ל בכתובת"יהיה עליך להיכנס למערכת פריאל "לבחירתך באחד מהתאריכים הנ .3

בתפריט הרישום . השובר המצורףג "ע הרשוםלמערכות האוניברסיטה  תעודת הזהות שלך וקוד הגישה שלך' מס

 .י ההנחיות"ולחתום על תקנון האוניברסיטה עפ" הצהרה והתחייבות"לקורסים עליך ללחוץ על 

.  לצורך הרישום בפועלישראל וארכיאולוגיה -ללימודי ארץעליך ליצור קשר עם המחלקה ההצהרה על  לאחר שחתמת .4

ל יש ללחוץ "בתפריט מצד ימין בפריא)Studies.Dept@mail.biu.ac.il-Israel  ל לכתובת המחלקתית"יש לשלוח דוא

יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה לרישום בציון . (ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה" כירותפנייה למז"על 

 .כולל בקשה לקורס בשפה זרה שנייה, מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם

 :החובות במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה .5

 .ל הראשונה"עליך לסיימם בשנה -אם הוטלו עליך קורסי השלמה

 :במהלך התואר במחלקה מחוייבים ב

 .ש"ש 0 -י ארבע מבכירי המחלקה"הניתן ע  (11.-1.611.-11" )שיטות מחקר בין תחומיות"קורס  .א

 .ש  המיועד לכל תלמידי המחקר"ש 1 -(1..-11)מחלקתי סמינר. ב

 .ש"ש 3 –בחירה בהתייעצות המנחה קורסי . ג

 :כמפורט להלן, ד ביהדותלהירשם לקורסי יסועליך , לאחר הרישום במחלקה .1

 פטור מלימודי יסוד ביהדות –אילן -בר' בוגר ומוסמך אוני. 

  ש"ש 4חייב בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של  –בוגר ומוסמך ממוסד אקדמי אחר. 

 ש"ש 0אילן חייב בקורס אחד בהיקף של -בר' מי שלמד רק אחד מהתארים באוני. 

ל של המרכז "לכתובת הדוא, לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורסיש 

   Studies@mail.biu.ac.il-Basic.Jewish: ללימודי יסוד ביהדות

ל של "לקורס אנגלית בציון פרטים מלאים לכתובת הדוא יש לשלוח בקשה לרישום, אם עליך להשלים קורס אנגלית .7

   efl.unit@mail.biu.ac.il: היחידה לאנגלית כשפה זרה
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או סיים בהצלחה קורס למסטרנטים " פטור"אילן ציון -מי שקיבל במבחן מיון לתואר שני בבר: פטורים מקורס אנגלית

 . ניתן להיבחן גם במסגרת מחלקתית .או קורס לדוקטורנטים 4או  2ברמה 

  .נדרשת שפה זרה שניה בהתאם לנושא המחקר ובתיאום עם המרצה.    8

    מידע האישי החובה עליך להיכנס למערכת , מפנייתך למחלקותלאחר כשבוע  - סיום הרשמה.    .

 מידע אישי< --קישורים מהירים < --בכתובת דלעיל  באתר האוניברסיטה הנמצאת       

 .תכנית הלימודים שלך מעודכנת כהלכהולבדוק האם לסטודנט       

 : מ באחת מהדרכים הבאות"למדור תל ניתן לפנות ל"בכל בעיה ברישום הנ

 או למחלקה  tlm.office@mail.biu.ac.il: ל לכתובת"בדוא או 3-7384.10.לפקס שמספרו 

 deptle@mail.biu.ac.il:  ל לכתובת"בדוא

 

 
 
 
 
 
 

 ,מוצלחתבברכת שנה 
 
 
 תמר
 עוזר ראש המחלקה

 
 

משמעות הדבר היא שהרישום , שלך הרישום ימים מתום תקופת 01אם לא נקבל הערותיך תוך 

.המוצג במערכת המידע האישי לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר ועניין  


