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        www.haifa.ac.il :  כתובת אתר האוניברסיטה 
        

:לחיצה על לשונית    

        
        

  :יש לבחור באופציה , בפתיחת המס� החדש
  

  
  :מתקבל המס� הבא 

עליו לפנות למרכז התמיכה של יע� הסטודנטי� , סטודנט שנתקל בבעיה להכנס למס� זה: לתשומת ליב�
  ")תמיכה"ת� למצוא במס� זה תחת פרטי� ני(

  תעודת הזהות  וסיסמא' במס� זה יש להזי� את  מס
למחיקת הנתוני� וחזור על " נקה"א� טעית לח� על ) תעודת הזהות'  ספרות של מס9סיסמא ראשונית (

  ההזנה

  
  ) תארי� ושעת הרישו�, לימוד: ייפתח מס� אישי לסטודנט 

  בחר בתפריט שבראש המס� באפשרות , לרשות�בדיקת מועדי הרישו� העומדי� ל

  
        ::::חלונות רישו�חלונות רישו�חלונות רישו�חלונות רישו�יפתח מס� 
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בחלו� זה  מוצגות תכניות הלימוד אליה� התקבלת או בה� אתה לומד והזמני� בה� נית� יהיה 
  .בשנה וסמסטר מסוימי�, לבצע רישו� לכל תכנית לימודי�

, סמסטר מסוימי�כדי לצפות בזמני הרישו� המוקצי� לתכנית לימודי� בשנת לימודי� ו .1

 .  בשורה המתאימהלח� על 
  

המציגה את זמני הרישו� לתכנית הלימודי� בשנה , כדוגמת החלונית הבאה, תפתח חלונית
  :ובסמסטר שנבחרו

  
 

 . לסגירת החלוניתלח� על  .2

  רישום לתכנית לימודים לשנה וסמסטר
  

לח� ו) רתא� טר� בח (לפתיחת מס� הרישו� בחר בתפריט שבראש המס� באפשרות 

  . בתפריט בצידו הימני של המס�על 
  

  :כדוגמת המס� הבא, רישו� לתכנית לימודי�רישו� לתכנית לימודי�רישו� לתכנית לימודי�רישו� לתכנית לימודי�יפתח מס� 

  
  

  רישו� לקורסי�. 3בחירת התמחות . 2רישו� לתכנית לימודי� . 1: במס� זה יהיו שלושה שלבי� 
  

 לח� על , לביצוע הרישו� לתכנית לימודי� לשנה ולסמסטר המבוקשי� .1
  .בשורה המתאימה

  

  :תתקבל חלונית ההודעה הבאה

  
  

  . לסגירת החלוניתלח� על  .2
  

מתאי� ה יהפו� הלחצ� , לאחר ביצוע הרישו� לתכנית הלימודי� לשנה וסמסטר
  .לפעיל

  

        בוטלו התמחויות לכ� עליכ� לעבור בוטלו התמחויות לכ� עליכ� לעבור בוטלו התמחויות לכ� עליכ� לעבור בוטלו התמחויות לכ� עליכ� לעבור , , , , זזזז""""ל תשסל תשסל תשסל תשס"""" החל משנה החל משנה החל משנה החל משנהשימו שימו שימו שימו 
         רישו� לקורסי� רישו� לקורסי� רישו� לקורסי� רישו� לקורסי�''''    3333לשלב לשלב לשלב לשלב 
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   : רישום לקורסים
  :י השלבי� הבאי�הרישו� לקורסי� יתבצע לפ

בחירת הקורסי� אליה� ברצונ� להירש� מתו� רשימת הקורסי� המוצעי� לרישו� בסמסטר בתכנית  •
 .הלימודי�

, לדוגמה. עלי� לבחור את החבילה המתאימה ל�, א� הקורס מוצע לרישו� באמצעות חבילות אירועי� •
 ".לתלמידי החוג"דרות בחר באחת מהחבילות המוג, א� הקורס נית� על ידי החוג בו הינ� רשו�

 

  : לתוכנית לימודי�לתוכנית לימודי�לתוכנית לימודי�לתוכנית לימודי� מס� בחירה קורסי�מס� בחירה קורסי�מס� בחירה קורסי�מס� בחירה קורסי�יפתח  בלחיצה על  .  1

  
תוכל לבצע חיפוש אחר קורס או קבוצת , פרמטרי� לבחירהפרמטרי� לבחירהפרמטרי� לבחירהפרמטרי� לבחירהתחת הכותרת , בחלקו העליו� של המס�

הז� את הפרמטרי� בשדות המתאימי� ולח� על , לש� כ�. קורסי� ספציפיי� אליה� ברצונ� להירש�

.    
  

  ולח� על) 3 –' שנה ג, 2 –' שנה ב, 1 –' שנה א(תחת שדה רמה אקדמית הז� את השנה האקדמית של�   : וגמאלד

בשנה וסמסטר , א� לא בוצע סינו� המס� יציג את כלל הקורסי� הניתני� במסגרת תכנית הלימודי� . 
  .והמתאימי� לשלב הלימודי בו הינ� נמצא, שבחרת

  

  , שימו לב

   קבוצת קורסי , לדוגמה( אליה הוא משתיי� קבוצת הקורסי�קבוצת הקורסי�קבוצת הקורסי�קבוצת הקורסי�מוצגת ג� , בנוס( לש� הקורס, בכל שורה ;
  ).'סיור וכדו, שיעור ותרגיל (קטגוריית הקורסקטגוריית הקורסקטגוריית הקורסקטגוריית הקורס של הקורס והרמה האקדמיתהרמה האקדמיתהרמה האקדמיתהרמה האקדמית, )החובה       

 .חובהחובהחובהחובה בטור  'קורסי חובה מסומני� ב ;
  

2222  . �   להצגת קורסי� נוספי� השתמש(. ירש� בשורות המתאימות לקורסי� אליה� ברצונ� לה�סמ

  ) שבתחתית הרשימההניווט      בלחצני 

        ואירועי�ואירועי�ואירועי�ואירועי� מס� רישו� לקורסי�מס� רישו� לקורסי�מס� רישו� לקורסי�מס� רישו� לקורסי�יפתח    . להמש� הרישו�לח� על . . . . 3333

  : חלקי�3 'מס� זה מחולק ל

 בחלקו העליו� '   בחירת הקורסי� בחירת הקורסי� בחירת הקורסי� בחירת הקורסי�––––' ' ' ' חלק אחלק אחלק אחלק א •
של המס� מוצגת רשימת הקורסי� שבחרת 

 .במס� הקוד�

 בחלקו – ת חבילת אירועי�ת חבילת אירועי�ת חבילת אירועי�ת חבילת אירועי� בחיר בחיר בחיר בחיר––––' ' ' ' חלק בחלק בחלק בחלק ב •
האמצעי של המס� מוצגת רשימת חבילות 

האירועי� המוצעות במסגרת הקורסי� 
 .השוני�

 בחלקו –  אירועי� בחבילה אירועי� בחבילה אירועי� בחבילה אירועי� בחבילה––––' ' ' ' חלק גחלק גחלק גחלק ג •
התחתו� של המס� מוצגת רשימת 

האירועי� השוני� המרכיבי� את החבילות 
 .'המוצגות בחלק ב
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מרכיבי� את החבילה ' ירועי� המוצגי� בחלק גהא. חלקי המס� השוני� קשורי� זה לזה   יייי////י�י�י�י�שששש
בחירה בקורס אחר ברשימה . 'חבילה זו שייכת לקורס הנבחר בחלק א. 'הנבחרת בחלק ב
  .'וג' תשנה בהתא� את הנתוני� המוצגי� בחלקי� ב' המוצגת בחלק א

   . בשורה המתאימהחיצה על לבחר בקורס אליו ברצונ� להירש� באמצעות . . . . 4444

    "תלמידי החוגתלמידי החוגתלמידי החוגתלמידי החוג""""רק בחבילה המוגדרת  עלי� לבחור     שי�שי�שי�שי�       
  
  .ותקבל את האירוע, י לחיצה על השורה"ע, בחר בחבילת אירועי� מתאימה. 5

  
  

 

 
        

  .רישו�הלביצוע  לח� על , לאחר שבחרת את חבילת האירועי� לה ברצונ� להירש�. 6
  :תתקבל חלונית ההודעה הבאה     

  

   לח� על 

  : 'יסומ� בהקורס אליו נרשמת 

  

  :אירועי� רשומי� לקורסאירועי� רשומי� לקורסאירועי� רשומי� לקורסאירועי� רשומי� לקורסהאירועי� הכלולי� בחבילה אליה נרשמת יוצגו תחת הכותרת 

  

  .יש לחזור על התהלי� לגבי כל הקורסי� אות� עלי� ללמוד,  שימו

        
        

        ): ): ): ): חבילת האירועי�חבילת האירועי�חבילת האירועי�חבילת האירועי�((((שינוי רישו� לקורס שינוי רישו� לקורס שינוי רישו� לקורס שינוי רישו� לקורס 
  

המערכת תחזור למס� הקוד� ותאפשר ל�  . לח� על , לשינוי בחירת�
  .על תהלי� בחירת חבילת האירועי�לחזור 

        
        ): ): ): ):  רישו� לקורס רישו� לקורס רישו� לקורס רישו� לקורסביטול ביטול ביטול ביטול 

        

   .לח� על , לביטול הרישו� לקורס .1
  :תתקבל חלונית ההודעה הבאה      

  
  לח� על  .2
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  .המערכת תחזור למס� הקוד� ותאפשר להמשי� את תהלי� הרישו� לקורסי�

 


