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01/07/2017 מתאריך בתוקף  מרשימת בוגר 0ודנ0ס הסרת נוהל
דיוור

הנוהל כותרת/נושא

11/06/2017 אחרון עדכון  אקדמית, חסיבה מזכירות
הססודנסים דיקן

תחולה

מנכ״ל ע״י מאושר מידע מערכות מנהל הנוהל כותב

 , והודעות דואר דברי למשלוח התפוצה מרשימת בוגר ססודנס הסרת
הבוגר הססודנס בקשת פי על

מסרה

 מייל, תקשורת אמצעי בכל לנמען, פרסומת דברי משלוח על אוסר החוק - פאם0
S הודעות פקס, M S^ מפורשת הסכמה ללא אוסומסי חיוג מערכת באמצעות 

הנמען. של מראש
 שירות או מוצר רכישת בעת אם הנמען של מראש בהסכמה צורך אין מהכלל: היוצא
 לצורך ישמשו שלו הפרסים כי לו הודיע והמפרסם שלו, הפרסים את מסר הנמען

 למשלוח לסרב הזדמנות לנמען ונתן שנרכש, לזה דומה מסוג פרסומת דברי משלוח
פרסומת .דברי

דנ00  בסססוס ונמצא הססודנסים מנהל מערכת ברשומות שמופיע מי - בוגר 0ו
"בוגר"

מושגים הגדרת

 , התפוצה מרשומת להסיר המבקש בוגר ססודנס של בקשה מתקבל כאשר
אל: הבקשה את יעביר הבקשה מקבל
אקדמית חסיבה הססודנסים מנהל מזכירות •
הססודנסים דיקן •

o קרירה יחידת 
o חברתית מעורבות 

: הבוגר הססודנס בכרסיס שינוי תבצע האקדמית החסיבה מזכירות
הערה, לשדה הנייד הסלפון ומספר הדוא״ל פרסי את יעתיקו •
. אפסים ימלאו הנייד סלפון מספר בשדה •
ה (מארח aa@bb.ac.il יקלידו דוא״ל בשדה • ( חובה שדה שז

שיסה/תהליך

 החסיבה למזכירות הבוגר הססודנס של הבקשה העברת - הבקשה מקבל
האקדמית

 שיסה/תהליך שבסעיף ההנחיות ביצוע - החטיבה מזכירות
 מנוהלות תפוצה מרשומות הססודנס פרסי הסרת לוודא - דיקן

מחוץ
הססודנסים מנהל למערכת

״שום אחריות

א' נספח
 הערה לשדה סלפון מספר העתקת

סלפון איפוס

נספחים

mailto:aa@bb.ac.il
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א' נספח

 הערה לשדה סלפון מספר העתקת
סלפון מספר איפוס

פםכוכרט[
מס.זהות

שם
תשל״ד חשוך יח׳ 13/11/1973 ת.לידה

2 מס.ילדים: נקבה, נשוי/אה, מ.משפחתי

1 וינקה משעול מעלות-תרשיחא כתובת 4
^1083 נייד: טלפון 04| ^050 ^643 טלפון: ^ טלפונים 4

d •י־ יי־ :ה■ דר. ׳־ש — ' * * .׳■:-ו.,ו. דואר 4
מסמכים ולהחזיר פניה דמי לשל□ רשאי הרשמה\ד.פניה: ערכת נוספים נתונים

לימודית היסטוריה

שלוחה ל שנה" 71
707 תשעח
900 תשעז
707 תשעז
900 תשעו
707 תשעו

6 תשעה

Gtt ־העדות דנה - אזולאי תלמיד: כו׳טיסb 11
1“

יצי! תאריך מספר•י
0
1

1/08/2016 2
1/06/2017 1 3

< >

% A
052-1234567: נייד טלפון מספר  

estkj@gmai.comf: דוא״ל

ציונים בגיליון להדפיס □
במערכת להדפיס □
במאזן להדפיס □
 מצורף בג.ציוכי□ להדפיס □

ף ד ל חשבון □
גביה בכרטיס הצג □
תלמיד לכרטיס בכביסה להציג □

ת.יצירה
משתמש
I ת.תוקף

11/06/2017 00:00:00

נ ש״ש שירה

ההכשרה בתחום עבודה

אלקסרוני תיקשיוך קבוצות

 מס.זהות

שם

ת.לידה

2 מס.ילדים: נקבה, נשוי/אה, מ.משפחתי

תשל״ד חשוך יחי 13/11/1973

4 1 וינקה משעול תרשיחא מעלות־ כתובת 4
׳ < ■ ^ w ״ |83 נייד: טלפון טלפון: נ טלפונים 4

-̂ ״’ל׳מלוו• בדוא״ל הודעות לשלוח Z ן  d_azulay@rambam.health.gov. 11 דואר 4
4

מסמכי□ ולהחזיר פניה דמי לשלם רשאי הרשמה\ד.פניה: ערכת כוספים נתונים

לימודית היסטוריה

תשעו
תשעו

 לימודים מבנה | שלוחה | שנת״ל ־71|
תחומי חוגי/רב דח 707[ תשעח
לימודי סיוע 900 תשעז

707
900

תחומי חוגי/רב חד
לימודי סיוע

707
6 תשעה

תחומי חוגי/רב חד
+30 מכינת

X .J1) ד■ - אזולאי תלמיד: נרנדק

טלפון

1־ | נוסף טלפון

€ T 050-00000001- 1 נייד טלפון

להתקב

ההכשרה בתחום עבודה

אלקטרוני תיקשיוך קבוצות

mailto:d_azulay@rambam.health.gov

