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   _______________:תאריך          _____________________:י"הוזן ע

  הצהרת תלמיד
  .דהיינו שיטת המכרז, רישום בשיטת הבידינגהאביב נוהג -ידוע לי שבאוניברסיטת תל .1
 .הרישום בשיטה זו הינו באמצעות קוד אישי הנמסר לתלמיד בלבד ושמירה על קוד זה הינה באחריותו בלבד .2
חלה עלי החובה לבדוק כי הקורסים שנקלטו במערכת הם אכן , ידני והן לגבי הרישום באינטרנטכי הן לגבי רישום , ידוע לי .3

  . וכי מספר הקורסים שנקלטו במערכת תואם את מספר הקורסים אליהם נרשמתי והתקבלתי, הקורסים אליהם נרשמתי והתקבלתי
 .מים במערכת בתום תקופת השינויים הרשמיתכי שכר הלימוד בו אחוייב ייגזר ממספר השעות בקורסים הרשו, כן ידוע לי

  .אם לא יתקבלו שינויים או הערות עד תום תקופת השינויים הרשמית יראו אותי כמי שנרשם לקורסים הרשומים במערכת .4
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