אוגוסט 2018

הזמנה לרישום לקורסים לתלמידי שנה א' תואר ראשון
שנה"ל תשע"ט
הרישום מתקיים לסמסטר א' ו -ב'

שימו לב :הזמנה זו אינה מהווה הודעה על קבלה ללימודים לאוניברסיטה או לחוג ואינה באה במקומה.

שלום רב,
סמסטר א' של שנת הלימודים תשע"ט ייפתח ביום ראשון ,ה' בחשוון.14.10.18 ,
על-פי הרישום שבידינו ביקשת להתקבל לחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה.
הרישום לקורסים בחוג ייערך בשיטת המכרז הממוחשב ("בידינג") ,אשר בה מזינים התלמידים את הקורסים על פי
מערכת הלימודים (אותה ניתן למצוא באינטרנט  -בידיעון הפקולטה) והעדפותיהם מבחינת לוח הזמנים והבחירה
האישית.
מועדי הרישום בבידינג:
מקצה ראשון :יום ב'  3.9.2018משעה  11:00עד יום ד'  5.9.2018בשעה 10:00
תוצאות המכרז יפורסמו בתאריך  6.9.18בשעות אחה"צ בכתובת .http://www.ims.tau.ac.il/bidd

מקצה שני:

יום ה'  13.9.2018משעה  11:00עד יום א'  16.9.2018בשעה 10:00

תוצאות המכרז יפורסמו בתאריך  17.9.18בשעות אחה"צ בכתובת http://www.ims.tau.ac.il/bidd
מפגש הסבר והדרכה לתלמידים לגבי הרישום בשיטת בידינג יתקיים
ביום ב'  3.9.2018בשעה  10:00באולם  144ע"ש אתינגר בבניין גילמן

לתלמידי שנה א' בחוג מוקצות  100נקודות לצורך הרישום בבידינג

הנחיות לרישום בבידינג ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר הבידינג:

https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Help.aspx
גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים ,אשר שילמו את התשלום הראשון של שכר הלימוד לשנת
הלימודים תשע"ט .הוא הדין עם תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני ועם הזכאים לפרס
לימודים.
חשוב להקפיד ולשלם את תשלום מס'  1של שכר הלימוד שבוע לפחות לפני מועד הרישום כדי להבטיח את קליטת
הוראת התשלום במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר) .יש להצטייד באישור התשלום
1
החתום על ידי הבנק ,למקרה של בירור.
ניתן לשלם שובר ראשון /תשלום מס'  1גם בכרטיס אשראי באמצעות המידע האישי .לתשלום בכרטיס אשראי
יתווספו דמי טיפול בגובה של  .1%התשלום באשראי מתעדכן ביום התשלום.
לתשלום בכרטיס אשראי .https://go.tau.ac.il/ba/personal-info -

 1תלמידים המשלמים באמצעות הוראת קבע ישלמו את המקדמה עד שבוע לפני מועד הרישום.

הצעה לתכנית לימודים
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מבנה הלימודים וסדריהם מוסברים באתר הפקולטה באינטרנט בכתובת http://humanities.tau.ac.il
בידיעון תשע"ט .בידיעון ניתן למצוא את תוכניות הלימודים ,תיאורי הקורסים ומועדי הבחינות.
לפני ביצוע הרישום יש להרכיב מערכת לימודים על-פי המתכונת המפורטת באינטרנט בפרק הדן במבנה
הלימודים ,כולל חלופות למקרים בהם לא ניתן לשבץ קורסים בעדיפות ראשונה.

להלן מספר דגשים בבניית מערכת לימודים:
 אין אפשרות להשתתף בקורס ללא רישום במחשב.
 חל איסור על רישום לקורסים החופפים בשעות הלימוד.
 מומלץ לתלמידים לבדוק את לוח הבחינות קודם רישומם לקורסים ולהימנע מבחינות חופפות.
 אין צורך להקצות נקודות לשיעורי מבוא (אך יש צורך להרשם לקורסים).

שינויים וביטולים
ניתן לבטל רישום לקורסים באינטרנט בין התאריכים ( 25.10.18 - 14.10.18בשעה .)2359
בשבוע השני ללימודים בתאריכים  ,25.10.18 - 21.10.18ניתן לבצע שינויים במערכת ,בתיאום עם החוג.

* בתום תהליך הרישום חובה לבדוק את פלט הרישום לקורסים .האחריות בעניין זה היא על
הנרשמים והפקולטה איננה אחראית לרישום שגוי.
** תלמידים שלא יבטלו השתתפותם בקורס במועדים שצוינו ,יחויבו בשכר לימוד בגין אותו קורס.
מבחן סיווג בערבית
המבחן יתקיים ביום רביעי  5.9.18בחדר  281בבניין גילמן (בשעה  0900מתחילים ובשעה  1200מתקדמים).
מבחן הסיווג מיועד לתלמידים שמעוניינים לקבל פטור מערבית למתחילים או ערבית למתקדמים על סמך ידע
קודם.
החומר למבחן מופיע באתר החוג שבאינטרנט בכתובת http://www.tau.ac.il/humanities/mideast_africa
יש להצטייד במילון ערבי-עברי בבחינה .המעוניינים לגשת לבחינה מתבקשים להרשם מראש במזכירות החוג
בטל ,03-6409450 :או במייל anatg@tauex.tau.ac.il
בשאלות הקשורות למבחן ניתן להתקשר לטלפון הנ"ל.
תלמידים שנבחנו בבחינת הבגרות ברמה של  5יח' וציונם  80לפחות ,יהיו פטורים מהקורס "ערבית למתחילים".
תלמידים ששפת אימם ערבית ומי שהתקבלו לחוג לשפה ולספרות ערבית (לא כולל מסלול אסלאם  )137-יהיו
פטורים מלימודי ערבית למתחילים ולמתקדמים ללא בחינת סיווג.
תלמידים שיש להם ידע קודם בשפה (ולא נמנים על הקטגוריות שהזכרנו לעיל) יכולים להבחן בשתי הרמות
כלומר :ערבית מתחילים ומתקדמים במידה וברצונם לקבל פטור מלא.
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חובות אוניברסיטאיות
 )1כלים שלובים  -במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון נדרשים התלמידים להשתתף בקורסים
מהתוכנית "כלים שלובים".
לפרטים ומידע על התכנית ואופן הרישום לקורסים יש לפנות לאתר התוכנית "כלים שלובים" בכתובת:
www.core.tau.ac.il

 )2רישום לקורסי שפות וקורסים באנגלית חובה על התלמידים להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום
השנה הראשונה ללימודיהם .הרישום לקורסי אנגלית ביחידה ללימודי שפות (דרך אתר האינטרנט ולא
במסגרת הרישום בבידינג).
פרטים באתר היחידה ללימודי שפות http://www5.tau.ac.il/foreign-languages/index.php?lang=he
משרדי היחידה ללימודי שפות :בניין ווב ,קומה ב' ,חדר  ,205טל'03-6409465 ;03-6409681 :
 )3קורס בשפה האנגלית  -החל משנת הלימודים תשע"ט נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד
באוניברסיטה ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית.
תלמיד במסלול דו-חוגי יוכל לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורס .כל המטלות בקורס הינן בשפה
האנגלית .היקף הקורס  2ש"ס לפחות .תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה.

כללי
חשוב ביותר :קוד מחשב וכתובת דוא"ל ניתנים אוטומטית לכל סטודנט שהסדיר את תשלומי שכר הלימוד.
למידע מפורט אודות הקוד האישי וכתובת דוא"ל ,ניתן לקרוא ב"מידע אישי" לתלמיד בכתובת:
https://www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx

תלמידים הנתקלים בבעיות נגישות לכיתות/ולאולמות הלימוד ,מתבקשים להודיע על כך בהקדם האפשרי
למזכירות התלמידים בפקולטה טל' 03-6409780

אנו מאחלים לך בהצלחה בלימודיך

הנך מוזמן/ת למפגש שיתקיים ביום שני  3.9.18בשעה  12:00בחדר  277בניין גילמן.
במפגש יינתנו הסברים כלליים על החוג ויינתן מענה לשאלות התלמידים.

