
 
 

 

 תואר שני  לתלמידי לרישום הנחיות

 לישרא  ללימודי בחוג  

 שלום וברכה 

 הוא יסייע לכם בתהליך הרישום לקורסים.. מכתב זה בעיון קראו

מרכז שירות האישי( אנא פנו לכניסה לפורטל בעיה  במידה ונתקלתם בבעיה טכנית )סיסמאות, או 

 .ותמיכה לסטודנטים

 

לנוכח השינויים התכופים בהנחיות הממשלה בנוגע להתמודדת עם מגפת הקורונה אין בידינו בשלב 

לאפשרויות . אנו נערכים ינואר( –)אוקטובר  מה תהיה מתכונת הלימודים בסמסטר א'זה מידע 

  .שונות

 ממליצים לכם להיערך גם לאפשרות שהלמידה תהייה מרחוק באמצעות מחשב  ואנ 

 

 בכתובת החוג של האינטרנט באתר תשפ"ב מופיעה ל"לשנה הקורסים  /השיעורים מערכת

/stu.haifa.ac.il/index.php/he-http://israel 

  /https://messages.haifa.ac.il/israel-stuאנו מבקשים להירשם ללוח המודעות החוגי  

 

  שנת הלימודים תשפ"בורסים ללרישום לקכלליות הנחיות להלן 

איגרת לתלמיד" המפורסמת באתר האוניברסיטה " הרישום ושכ"ל ניתן למצוא במידע מקיף בעניין 

  .רטלפו –לסטודנט ם ושירותי מידע –וזמינה לכם בקישור 

  :איגרת לתלמידhttps://igeret.haifa.ac.il 

 

 מרכז שירות ותמיכה לסטודנטים . 

 

 הסמסטריםהרישום ללימודים נערך פעם אחת בשנה במועדים שצוינו למעלה. הרישום הוא לכל 

. ביטולים או שינויים  יהיו אפשריים בתחילת כל סמסטר, ובתקופה בשנת הלימודים הנוכחית

 מתאריך הרישום ועד לתחילת השנה.

כל סטודנט צריך להירשם לקורסים בהתאם לדרישות הלימודים של התכנית בה הוא לומד ומסלול 

  עם תיזה או מסלול ב'( ושנת הלימודים. –הלימודים )מסלול א' 

 מוטלת הלימודים תכנית לתקנות ולהתאמתה אחריה למעקב ,השיעורים מערכת להרכבת האחריות

 . ממליצים לכם לערוך רשימה של הקורסים שנרשמתם התלמיד על
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  , דרך הפורטל האישי בתאריך יתבצע באמצעות מערכת הרישום הממוחשבת לקורסים  הרישום

   14.00-16.00בשעות  5/9/2021יום ראשון 

המיקדמה, נא לוודא שהתשלום נקלט ושחלון הרישום ניתן לבצע את הרישום רק לאחר תשלום 

 נפתח.

 07:00ועד  22:00לערוך שינויים במערכת כל יום החל משעה  ניתן שנקבע לרישום חלון הזמןלאחר 

  למחרת בבוקר.

 08:00ועד  16:00המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה  17.10.2021ועד  05.10.2021-החל מ

 עד חצות בלבד.-17.10.2021–למחרת. ביום האחרון 

 הצהרת בריאות שנתית

 הצהרת בריאותיש למלא בכל שנה  ים כחלק מהקורסים. לימודי סיורים נערכים הלימודים במסגרת

 להשתתף יוכלו לא הטופס את יחזירו שלא סטודנטים בתחילת השנה. החוג למזכירות ולשלוח

  .לימודייםהבסיורים 

 

 

 .חת ונשמח לעמוד לרשותכם בכל ענייןומוצל פורייה לימודים שנת לכם מאחלים אנו

 

 ברוכים הבאיםכת בבר

 

 החוג מזכירות
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