
 
  אוגוסט תש"ף      

 

 תלמידים שנה א'  תואר ראשון   -לשנה"ל תש"ף הזמנה לרישום לקורסים 

 

 ,תלמידים יקרים

  .מברך אתכם עם תחילת לימודיכם בחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקהסגל החוג  

 )הזמנה זו אינה מהווה הודעה על קבלה ללימודים לאוניברסיטה או לחוג ואינה באה במקומה(.

 .תש"ף, כח' בתשרי  27.10.2019"ף תיפתח ביום ראשון, שנת הלימודים תש

 449, באולם 12:00, בשעה 4.9.19רביעי, הנכם מוזמנים למפגש עם הסגל האקדמי אשר יתקיים ביום 

.גילמן בבניין  

צלחת על מנת לסייע בקליטתכם המו ,כנית הלימודים ולענות על שאלותיכםומפגש זה נועד להציג בפניכם את ת

 בחוג. מניסיון העבר אנו יודעים כי מפגש זה הינו מועיל וחשוב לסטודנטים חדשים.

 כללי

 "מידע אישי"שכר הלימוד ניתן באופן אוטומי קוד אישי למערכת  מקדמת  לכל סטודנט חדש  שהסדיר את 

 סיטת תל אביב ותיבת דוא"ל של אוניבר

 וא"ל  האישי שלכם באוניברסיטת דהמ "עקוב אחרי"לאחר שתבצעו כניסה ראשונית למערכת ניתן לבצע 

 כך תמנעו מאי קבלת מידע חשוב עבוריכם. .אביב לדוא"ל האישי שלכם-תל

   "מידע אישי"למידע מפורט אודות הקוד האישי וכתובת דוא"ל, ניתן לקרוא ב"מידע אישי" לתלמיד : 

 אופן הרישום לקורסים 

בשיטת המכרז הממוחשב )"בידינג"(, בה תבחרו את  ייערךילסמסטר א' ו ב'   החוג הרישום לקורסים של 

 והעדפותיכם האישיות. בידיעון תש"ףהקורסים על פי מערכת הלימודים המופיעה 

 מערכת הבידינג

 ."לשאלות ותשובות"וקישור ( Biddingמצ"ב הנחיות לרישום בשיטת ה"מכרז" )

 נקודות לצורך הרישום בבידינג. 100לתלמידי שנה א' בחוג מוקצות 

  לתוצאותולינק   למערכת הבידינג ,לינק לכניסה  באתר הבידינגל המידע  כ

בידינגהבשיטת  מפגש הסבר והדרכה לתלמידים לגבי הרישום  

ע"ש אתינגר בבניין גילמן 144, באולם 10:00, בשעה 4.9.2019יתקיים ביום ד'   

 תאריכי הרישום בבידינג

  10:00בשעה  11.9.2019עד יום ד'  11:00משעה  4.9.2019יום ד'  מקצה ראשון:

 בשעות אחה"צ  12.9.19תוצאות המכרז יפורסמו בתאריך               

                             10:00בשעה  23.9.2019עד יום ב'  11:00משעה  18.9.2019יום ד'      מקצה שני:

 בשעות אחה"צ  24.9.2019סמו בתאריך תוצאות המכרז יפור                    

 

https://www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx
https://humanities.tau.ac.il/yedion/2019-20
https://humanities.tau.ac.il/yedion/bidingguidance
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Help.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/
http://www.ims.tau.ac.il/
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 כנית לימודים והצעה לת

כניות הלימודים וניתן למצוא את ת וב תש"ף בידיעוןכנית הלימודים של החוג מופיע באתר הפקולטה ומבנה ת

 מועדי הבחינות.והמעודכנות, תיאורי הקורסים 

בפרק הדן במבנה  ,פי המתכונת המפורטת באינטרנט-עלשעות יש להרכיב מערכת  ,לפני ביצוע הרישום

 א ניתן לשבץ קורסים שנבחרו בעדיפות ראשונה.הלימודים, כולל חלופות למקרים בהם ל

 :השעותלהלן מספר דגשים בבניית מערכת 

 .אין אפשרות להשתתף בקורס ללא רישום ממוחשב 

  .חל איסור על רישום לקורסים החופפים בשעות הלימוד 

  .מומלץ לבדוק את לוח הבחינות קודם רישומכם לקורסים ולהימנע מבחינות חופפות 

 ת נקודות לשיעורי מבוא, אך יש צורך להרשם לקורסים.אין צורך להקצו 

 תשלום שכר לימוד

גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים, אשר שילמו את המקדמה על חשבון שכר הלימוד 

. הוא הדין ביחס לתלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני או זכאים "ףלשנת הלימודים תש

 לפרס לימודים.

 ויים וביטוליםשינ

 . 11.20197.ניתן לבצע שינויים וביטולים עד לתום השבוע השני ללימודים 

 (.5923)בשעה   7.11.19 - 27.10.19בין התאריכים  אמצעות המידע האישי ניתן לבטל רישום לקורסים ב 

 ניתן לבצע שינויים במערכת, בתיאום עם החוג. 7.11.19 - 3.11.19בתאריכים  בשבוע השני ללימודים , 

 . האחריות על הרישום לקורסים חלה על הסטודנט בלבד והפקולטה אינה אחראית על רישום שגוי

 בתום תהליך הרישום חובה על הסטודנט לבדוק את פלט הרישום לקורסים. 

 מוד בגין אותו קורס.סטודנטים שלא יבטלו השתתפותם בקורס במועדים שצוינו, יחויבו בשכר לי

 

 מבחן סיווג בערבית
 ים(.מתקדמ 1200מתחילים  ובשעה  0900)בשעה בבניין גילמן  277בחדר   9.9.19  שניהמבחן יתקיים ביום  

מבחן הסיווג מיועד לתלמידים שמעוניינים לקבל פטור מערבית למתחילים או ערבית למתקדמים  על סמך 
 ידע קודם.

 cahttp://www.tau.ac.il/humanities/mideast_afriלמבחן מופיע באתר החוג שבאינטרנט בכתובת  החומר
    המעוניינים לגשת לבחינה מתבקשים להרשם מראש במזכירות החוג  עברי בבחינה.-יש להצטייד במילון ערבי

 anatg@tauex.tau.ac.il, או במייל 6409450-03בטל: 

  
 בשאלות הקשורות למבחן ניתן להתקשר לטלפון הנ"ל.

  
לפחות, יהיו פטורים מהקורס "ערבית  80יח' וציונם  5בבחינת הבגרות ברמה  של תלמידים שנבחנו 

 למתחילים".
(  137-תלמידים ששפת אימם ערבית ומי שהתקבלו לחוג לשפה ולספרות ערבית )לא כולל מסלול אסלאם 

 טורים מלימודי ערבית למתחילים ולמתקדמים ללא בחינת סיווג.פ יהיו
הרמות  להבחן בשתי יכולים ם בשפה )ולא נמנים על הקטגוריות שהזכרנו לעיל( תלמידים שיש להם ידע קוד

 לקבל פטור מלא. במידה וברצונםכלומר: ערבית מתחילים ומתקדמים 

  

 

 

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/english
http://www.tau.ac.il/humanities/mideast_africa
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 חובות אוניברסיטאיות

 כלים שלובים (1

 .שלובים" "כלים תוכניתבקורסים מה להשתתף התלמידים נדרשים הראשון לתואר הלימודיות החובות במסגרת

 . שלובים" "כלים תוכניתה לאתר לפנות יש לקורסים הרישום ואופן תוכניתה על ומידע לפרטים

 רישום לקורסי אנגלית  (2

הרישום לקורסי אנגלית  ) חובה על הסטודנטים להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום השנה הראשונה ללימודיהם

באתר היחידה מועדי הרישום מתפרסמים  .(בבידינג ללימודי שפות ולא במסגרת הרישוםמתקיים ביחידה 

 , 205משרדי היחידה להוראת שפות: בניין ווב, קומה ב', חדר .ללימודי שפות 

 .03-6409465 03-6409681טל':     

 

  אנגליתקורס בשפה ה (3

בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה נדרשים תלמידי התואר הראשון  

לימודים ללמוד את הקורס. כל המטלות בקורס הינן  תוכניתחוגי יוכל לבחור באיזו -תלמיד במסלול דו האנגלית.

  ו ללא סיום מטלה זו בהצלחה.תלמיד לא יוכל לסיים את לימודי ש"ס לפחות. 2בשפה האנגלית. היקף הקורס 

 נגישות 

תלמידים הנתקלים בבעיות נגישות לכיתות ולאולמות הלימוד, מתבקשים להודיע על כך בהקדם האפשרי 

 .humstud@tauex.tau.ac.ilאו במייל  6409780-03 למזכירות התלמידים בפקולטה טל'

 רות שאלות והבה

  03-6409450בטלפון: למזכירות החוגול שאלות והבהרות מוזמנים לפנות סטודנטים המעוניינים לשא

 anatg@tauex.tau.ac.ilו  anatgr@tauex.tau.ac.il או במיילים: 

 

 

 

 לימודים פוריה ומוצלחת, בברכת שנת 

 להיסטוריה של המזב"ת ואפריקהסגל החוג האקדמי והמנהלי של החוג 

 

http://www.core.tau.ac.il/
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