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 "ד טבת, תשע"חי                                                                                                                                  

 2018ינואר,  1 
   

 
 סמסטר ב' - חמידע לתלמידי הפקולטה לקראת שנת הלימודים תשע"

 
 
 

 תלמידים יקרים, 
 

 .4.3.2018, חבאדר תשע" י"זביום ראשון, יחל  חהלימודים תשע"שנה"ל סמסטר ב' של 
 
 

 :הבאים יתקיים בתאריכיםו "(בידינג)" המכרז בשיטת מתבצע' ב הרישום לקורסים לסמסטר
 :להם בוצע רישום שנתי( חוג לגיאוגרפיה וסביבת האדםולתלמידי ה)למעט לתלמידי ביה"ס לכימיה 

 
 .10:00בשעה  07.2.2018ועד יום רביעי,  11:00בשעה  4.2.2018ראשון, החל ביום      -מקצה ראשון 

 
 .10:00בשעה  19.2.2018ועד יום שני,  11:00בשעה  14.2.2018החל ביום רביעי     -מקצה שני 

 
  15:00בשעה  26.2.2018ועד יום שני,  09:00בשעה  21.2.2018החל מיום רביעי         -רישום ידני 

 ידני במזכירות סטודנטים, אך ורק במקרים מיוחדים בהם לא התאפשר  תאפשר רישוםי  
 רישום )באמצעות הבידינג(, לכל הקורסים הנדרשים על פי המערכת.     

 
 מומלץ לבצע רישום במקצה הראשון ע"מ לשריין את הקורסים המועדפים טרם הם מתמלאים  *
 

 26.2.2018ועד  21.2.2018 -החל בשמו במזכירות החוג של קורסים מתואר בוגר, ייר בהשלמותתלמידים החייבים 
 

 .במקצה הראשון בלבדיתאפשר   -* הרישום למעבדות   
 

 . ועד שבועיים מתחילת הסמסטר דרך "מידע אישי לתלמיד"  ניתן לבצע בתאריכי המקצים הנ"ל ביטולי קורסים

    
יחויבו הסטודנטים בשכר לימוד וזאת גם אם לא השתתפו  של הסמסטר, עבור קורסים שלא יבוטלו עד תום השבוע השני

 בקורס.

 
 

חינות המעבר בין בבעת הרישום לקורסים יש לוודא שכל דרישות הקדם מולאו ושאין חפיפה בשעות הלימוד ובלוח 
 שעות ביממה. 24, מכל מקום, ינטרנטבאמצעות האהקורסים המבוקשים. ניתן יהיה לבצע את הרישום 

 

תלמידים שייתקלו בבעיות נגישות לכיתות/לאולמות הלימודים, מתבקשים להודיע על כך בהקדם לגב' מרילו : לתשומת 

     .x.tau.ac.ilMarilouG@taue או לדוא"ל  6408622גולדמן בטל' 
 
 

 )למעט לתלמידי ביה"ס לכימיה להם בוצע רישום שנתי( הרישום למעבדות :  
 

 (.השני)לא ניתן להירשם במקצה  בלבד במקצה הראשוןג' יתאפשר  -הרישום למעבדות  לשנים א', ב' ו

 

 האלקטרוניים בפקולטה. שינויים במערכת השעות ובלוח הבחינות מתפרסמים באתר הבית באינטרנט ובלוחות המודעות
 

 בברכת שנת לימודים פורייה,
 מזכירות תלמידים
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