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 "בתשפ' ב סמסטר – שני תואר ות/הזמנה לרישום לקורסים לתלמידי
 שימו לב: הזמנה זו אינה מהווה הודעה על קבלה ללימודים לאוניברסיטה או לחוג ואינה באה במקומה.

 
 

 ,ות/תלמידים יקריםתלמידות ו

 

  .ן/עם תחילת לימודיכם ן/מברך אתכם להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה סגל החוג

 .פ"בתש א' אדרב טי" ,20.2.22 ראשון,יפתח ביום י פ"בתש סמסטר ב' של שנת הלימודים

 

 כללי

י קוד אישי למערכת טאת תשלומי שכר הלימוד ניתן באופן אוטומ ה/שהסדיר ה/חדש תלמיד/הלכל 

  .ותיבת דוא"ל של אוניברסיטת תל אביב אישי""מידע 

דוא"ל האישי המ "עקוב אחרי"לאחר שתבצעו כניסה ראשונית למערכת ניתן לבצע 

 .ן/כך תמנעו מאי קבלת מידע חשוב עבורכם ,ן/באוניברסיטת תל אביב לדוא"ל האישי שלכםן/שלכם

  .ה/" לתלמידמידע אישילמידע מפורט אודות הקוד האישי וכתובת דוא"ל, ניתן לקרוא ב"

 

 אופן הרישום לקורסים 

 yalon@tauex.tau.ac.ilש ליצור קשר עם היועץ, פרופ' יואב אלון במייל על מנת להרכיב מערכת י

 

  הצעה לתוכנית לימודים

את גם ניתן למצוא  בו ,בפ"בידיעון תשכנית הלימודים של החוג מופיע באתר הפקולטה ומבנה ת

 מועדי הבחינות.וכניות הלימודים המעודכנות, תיאורי הקורסים ות

בפרק הדן  ידיעון,י המתכונת המפורטת בפ-יש להרכיב מערכת לימודים על ,לפני ביצוע הרישום

 במבנה הלימודים, כולל חלופות למקרים בהם לא ניתן לשבץ קורסים שנבחרו בעדיפות ראשונה.

 

 להלן מספר דגשים בבניית מערכת לימודים:

 .אין אפשרות להשתתף בקורס ללא רישום ממוחשב 

  .חל איסור על רישום לקורסים החופפים בשעות הלימוד 

  לקורסים ן/קודם רישומכםוהעבודות  הבחינותמומלץ לבדוק את לוח.  

 

 תשלום שכר לימוד

, אשר שילמו את המקדמה על חשבון שכר ות/תאפשר אך ורק לתלמידיםהרישום לקורסים י

ממומן  ן/ששכר הלימוד שלהם ות/. הוא הדין ביחס לתלמידיםב"פתשהלימוד לשנת הלימודים 

 לפרס לימודים. יות/ע"י גורם חיצוני או זכאים

 

 שינויים וביטולים

 .3.3.2022 יום חמישי ,ניתן לבצע שינויים וביטולים עד לתום השבוע השני ללימודים

 בשעה  3.3.22-20.2.22בין התאריכים אמצעות המידע האישי ניתן לבטל רישום לקורסים ב(

23:59.) 

  באמצעות נויים במערכת, ניתן לבצע שי, 22 .3.3-27.2.22 בתאריכים השני ללימודיםבשבוע

 טופס השינויים המקוון.
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בלבד והפקולטה אינה אחראית על רישום  התלמיד/ההאחריות על הרישום לקורסים חלה על 

במידע אישי לתלמיד/ה את נכונות בתום תהליך הרישום חובה על התלמיד/ה לבדוק . גויש

 הרישום.

שלא יבטלו השתתפותם בקורס במועדים שצוינו, יחויבו בשכר לימוד בגין אותו  ות/יםהתלמיד

 קורס.

 

 רישום לקורסים מחוץ לחוג

 .של  החוג ת/האקדמי צת/תלמידי התואר השני רשאים ללמוד קורסים מחוגים אחרים באישור היועץ

 .נלמדים הקורסיםרויות החוגים בהם הרישום לקורסים אלו מתקיים במזכי

 

 רישום לקורסי שפות וקורסים באנגלית

 . פרדאנגלית לקראת תחילת כל סמסטר בנלקורסי במשך שנת הלימודים נערך הרישום 

  .בלבד ת הלימודיםלקראת תחילת שננערך  שפות אחרות הרישום לקורסי 

   .באתר היחידה ללימודי שפותמועדי הרישום מתפרסמים 

 .03-6409465 ,03-6409681טל':  ,205משרדי היחידה להוראת שפות: בניין ווב, קומה ב', חדר 

 

 נגישות 

להודיע על כך  ות/מתבקשים נגישות לכיתות ולאולמות הלימוד, בבעיות ות/הנתקלים ות/תלמידים

או במייל  03-6409780 בהקדם האפשרי למזכירות התלמידים בפקולטה טל'

humstud@tauex.tau.ac.il. 

 

 שאלות והבהרות 

  לפנות למזכירות החוג ות/לשאול שאלות והבהרות מוזמנים ות/המעונייניםתלמידים/ות 

 anatg@tauex.tau.ac.ilאו   anatgr@tauex.tau.ac.il במייל 

 03-6409450או בטלפון: 

 

 

 

  ,בברכה ובהצלחה בלימודים

 להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה סגל החוג האקדמי והמנהלי של החוג
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