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 ,ה/יקר  ית/סטודנט

  )ל"פריא(  האינטרנטי הרישום לקראת חשובות הערות מספר להלן 

 באתר המופיע צרפת לתרבות המחלקה של במבוא לעיין יש . בלבד חלקי הוא זה מידע כי להדגיש ברצוננו

 ת "(.שעו מערכת"  לספר "מהירים יםקישור" דרך להגיעניתן   (אילן-בר אוניברסיטת

 הראשון לתואר הלימודים תכנית 

 :לימוד תכניות 2 כוללים צרפת לתרבות במחלקה הראשון התואר לימודי 

o כפרנקופונים -פרנקופוניםל התמחות)*  תבצרפתי קודם ידע לבעלי .צרפתית וספרות שפה 

 המיועדת פרנקופונים-לאל מחותהת ; דבלב צרפתית דוברות מארצות בגרות תעודת בעלי ייחשבו

 ניתן זו ית(. בתכנצרפתית דוברת מארץ בגרות תעודת להם שאין ,בצרפתית קודם רקע לבעלי

 ראשי מובנה.-דו-חוגי(, ו-ראשי לא מובנה )דו-חוגי(, דו-חד) מורחב במסלול ללמוד

o    * אל  או   פרנקופונים) למערכת הכניסה עם מייד המתאימה ההתמחות את לבחור יש 

 .)פרנקופונים 

o בצרפתית בסיסי ידע לבעלי או בצרפתית קודם ידע לחסרי מתאים .בעברית צרפת תרבות. 

 מובנה. ראשי-דו-חוגי(  ו-)דו ,מובנה לא ראשי -דו ,במסלול ללמוד ניתן זו בתכנית

o .בתכנית זו אין צורך לבחור התמחות 

 .בחירה וקורסי סמינריונים ,חובה קורסי לליםכו הלימודים. לימוד שנות שלוש כוללת הלימודים תכנית     

 .חובה בגדר היא קורסיםכל ב ההשתתפות

 )נ"ז( נקודות זכות 64שעות שנתיות =  64במדעי הרוח :  ראשון תוארל הנדרשתהכוללת  השעות מכסת 

 :) לימוד שעת מייצגת ז"נ כל) לתרבות צרפתבמקצועות הלימוד במחלקה  הנדרשות ( זכות נקודות) ז"נ  כ"סה 

 נ"ז  46  - מקצוע מורחב 

 ז"נ  - 25 מובנה ראשי -דו 

 ז"נ -  27  מובנה לא ראשי -דו 

 .שנלמדו הקורסים כל סיכום ידי על מתבצע ( ז"נת ) הנקודו חישוב

 ז"נ  =1 שבועיות שעות 2 של בהיקף סמסטריאלי קורס
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 ז"נ  =  2 שבועיות שעות 2 של בהיקף שנתי קורס

 

 

 "לבפריא ההרשמה סיום

 .להירשם התכוונת ושאליהם חויבת שבהם הקורסים לכל בפועל נרשמת שאכן לבדוק עליך הרישום לאחר

 במערכת הנמצאת שלך האישי המידע למערכת להיכנס עליך חובה ל"בפריא השינויים תקופת מתום כשבוע

 זהה שם המופיעה שלך השעות מערכת האם ולבדוק :https://dory.os.biu.ac.il/AIS  בכתובת "מנהלי מידע"

  :http://priel.biu.ac.il .בכתובת ל"פריא באתר המופיעה לזו

 באחת מ"תל למדור מיידית כך על דווחו אנא ,האתרים בשני המופיעים הרישומים בין כלשהו הבדל ישנו אם

  tlm.office@mail.biu.ac.il .לכתובת ל"בדואאו   7384012-03   שמספרו בפקס : הבאות הדרכים

  french.dept@mail.biu.ac.il ל"בדוא  ) צרפת לתרבות חלקהבמ ( לנו גם דווחו אנא כן כמו 

 

לקה כדי לבדוק שאכן סיימו את כל את לימודיהם מוזמנים להגיע  למזכירות המח ז"סטודנטים שמסיימים בתשעשימו לב, 

 חובותיהם במחלקה.

 

 

 

 

 .לתרבות צרפת סגל המחלקהמ בברכת שנת לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת 
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