
 2017פברואר 
 
 
 

 , הפקולטה למשפטיםשניתואר   - ז"עישום קורסים סמסטר ב', שנה"ל תשסדרי ביטול ורהנדון: 
 

 . 13.3.2017 שני ביום  יחלסמסטר ב' 
 סטודנטים  יקרים,

 
 רישום מוקדם:

עד ו 10:00בשעה  26.2.17מיום ראשון   , בהם נותרו מקומות פנויים,לקורסים לסמסטר ב' ניתן להירשם •
 .11:00בשעה  1.3.2017יום רביעי 

  מכאןניתן להוריד  השנילתואר מפורטת הרשימת הקורסים את  •
  באתרמצא נשעות הטופס המקוון באמצ בצורה מקוונת בלבדתתבצע בקשה להירשם לקורסים ה •

 
 (יש לשלוח גרסה אחת בלבד. לא ניתן לשלוח בקשה באמצעות הפקס)

 
בשבוע הראשון של הסמסטר ניתנת לכם האפשרות להתרשם מהקורסים המוצעים בפקולטה ולשנות את הרישום 

 כם. להלן סדרי ביטול ורישום קורסים:שלכם לקורסים כרצונ
 

 (במהלך שבוע ראשון של סמסטר ב') ביטולים:
אליהם קורסים  לבטל ניתן  23:59בשעה  16.3.17חמישי ועד יום  8:00בשעה  13.3.17 שנימיום  •

 לסמסטר ב' ואינכם מעוניינים בהם.  נרשמתם
מכל מחשב ובכל שעות  http://www.ims.tau.ac.ilיבוצע  באמצעות אתר האינטרנט:  הביטול  •

 .(ולא באתר הבידינג) היממה, בשרותי מידע לתלמיד/רישום לקורסים
 

 ) (במהלך שבוע שני של סמסטר ב' :רישום/ביטול מותנה
ם תקופת , בתומקומות פנויים נותרוקורסים בהם ה רשימתבאתר הפקולטה  תפורסם 19.3.17שני  יוםב •

 הביטולים.
ניתן יהיה  (ולא יותר מאוחר) 11:00בשעה  22.3.17רביעי יום ועד  הקורסים הנ"ל  תרשימעם פרסום  •

לסמסטר ב',  לקורסים/ביטול  מותנה צעות "טופס רישוםלהעביר למזכירות בקשות רישום לקורסים באמ
 למזכירות.  . הטופס יישלח בצורה מקוונת ה באתר הפקולטהאשר יהי ,"זע"תש

לציין זאת  שבמקרים בהם תלמידים מבקשים לבטל קורס רק אם יאושר להם הרישום לקורס המבוקש, י •
 . לא תבוצע פעולה כלשהי ללא הגשת טופס ממולא כהלכה.בהדגשה

 
 תוצאות הרישום במערכת התלמידים.את  נשתדל לעדכן ,23.3.17חמישי עד סוף יום 

ם, עולת הביטול אכן נקלטה במערכת שלכשפו לתלמיד" את הרישום כמבוקשב"מידע אישי  לוודא כםבאחריות 
תלמידים שלא יבטלו את הרישום לקורס כמתבקש יחוייבו בשכ"ל גם  :לתשומת לבכםעם תום תקופת השינויים. 

 " (לא ניבחן). 260אם לא השתתפו בו והקורס יופיע ברשומת הלימודים בקוד " 
 

סי העשרה בפקולטות אחרות יש לבדוק על לוחות המודעות או לפנות לחוגים בהם נוהל רישום לקור העשרה:קורסי 
 יש להצטייד בטופס מיוחד הנמצא באתר הפקולטה.לצורך הרישום בחוג האחר  מדובר.

 
 אנו מדגישים ש:

 .אין להירשם לקורסים חופפים בשעות הוראה •
 .ככתוב בתקנון אין לחרוג ממכסת השעות השנתיות •

 
  .נקלטה הביטול/רישום לקורסיםבקשת לה האחריות לבדוק ולוודא שעל התלמידים ח

 הקבלה לקורסים היא על בסיס מקום פנוי. המזכירות תעשה את מירב המאמצים להיענות לבקשתכם.
 
 

 ניתן להירשם באמצעות הפקס.לא  בלבד למזכירות.  גרסה אחתבקפידה ולשלוח  הטופסנא למלא את 
 

 
 בהצלחה ובברכה, 

 סטודנטיםמזכירות 
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