הרשמה לסיורי המחלקה
כחלק מדרישות המחלקה ,כל סטודנט חייב להשתתף בסיורים ובחפירות ארכיאולוגיות .מספר הסיורים
וחפירות הנדרשים משתנה על פי התמחות:
גיאוגרפיה היסטורית  40 -סיורים ושבוע חפירות
ארכיאולוגיה  34 -סיורים ושלושה שבועות חפירה
מקצוע משני  24 -סיורים ושבוע חפירות
הרשימה לסיור נסגרת שבוע מראש .סטודנט שלא מופיע לסיור לא יקבל
לשלם קנס.

זיכוי עבור הסיור ,ויצטרך

הנחיות והסברים לרישום לסיורים דרך אתר המחלקה
מידי שבוע תפורסם רשימת הסיורים לשבועות הקרובים ,באתר האינטרנט של המחלקה ,שכתובתו:
 . http://lisa.biu.ac.ilההרשמה לסיורים נסגרת ביום ד' שבוע לפני יציאת הסיור.
המערכת מאפשרת להירשם לסיורים השונים ,אך ישנם סיורים המיועדים רק לתלמידי הקורס .לפני
שם הסיור ,תפנה
ביצוע הרישום לסיור ,יש לשים לב לתנאי ההרשמה המופיעים לכל סיור .לחיצה על
לעמוד ובו מידע על הסיור ותנאי ההרשמה.
לצידו של כל סיור מופיע שדה הנקרא " הרשמה לסיור"

לחיצה על לחצן זה מציגה את המסך הבא:

בדף זה ,על הסטודנט למלא את פרטיו האישיים:
שם ,שנת לימודים לתואר ,האם הוא סטודנט בקורס ,טלפון נייד ,דואר אלקטרוני עדכני ו
אחרונות של ת.ז.
בסיום הרישום ,תשלח הודעה למייל הסטודנט:
ממתינה לאישור"

 4ספרות

"בקשתך להירשם לסיור נקלטה במערכת אך עדיין

אישור לסיור יינתן אך ורק ע"י רכז הסיורים
באפשרות הסטודנט לבדוק את סטטו ס הרשמתו לסיור ע"י לחיצה על "בדיקת סטטוס הרשמה" בעמוד
הראשי של הסיורים.

ע"י הכנסת כתובת דואר אלקטרוני :כל סטודנט יוכל לבדוק האם אושרה הרשמתו לסיור או נדחתה.

חשוב ביותר!!! על כל סטודנט להירשם אך ורק
לסיור אחד באותו שבוע
וכן בלוח המודעות של סיורי
רשימת הסטודנטים שאושרו לסיור תפורסם בכל שבוע באתר המחלקה
המחלקה הסמוך לחדרה של רכז הסיורים( .בקומה השנייה של בניין יהדות -בניין  ,410בקצה המסדרון).
הרשימה תפורסם ביום א' בצהרים ולכל המאוחר ביום ב' בשבוע שבו יוצא הסיור .
לשאלות ולמידע נוסף ,ניתן לפנות ל כפיר ,רכז הסיורים ,בדואר אלקטרוני:
GR.SIYURIM@BIU.AC.IL
בטלפון ( ,)03-5317726או בשעות הקבלה במשרדה:
יום ראשון16:00 -14:00 :
יום רביעי 16:00 – 14:00

שתהיה שנה פוריה ומוצלחת!

