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14/08/2012  

ישראל - א בחוג ללימודי ארץ.הנחיות לרישום לתלמידי הב

  3201-2201 ג"ל תשע"לשנה

  

  ,שלום רב

האיגרת "מומלץ לקרוא בעיון את , )21.10.2012( ג"ל תשע"לקראת פתיחת שנה

- " סטודנטים"המפורסמת באתר האוניברסיטה וזמינה לכם תחת הקישור " לתלמיד

איגרת זו כוללת מידע כללי על הסדרי ". פורטל –מידע ושירותים לסטודנט "> 

 ג"ל תשע"מערכת השיעורים לשנה. הרישום ועל תקנות שכר הלימוד באוניברסיטה

תחת  stu.haifa.ac.il-http://israelמופיעה באתר האינטרנט של החוג בכתובת 

לתואר ' ב הסבר אשר יסייע לתלמידי שנה א"מצ סףבנו". מידע לסטודנטים"הקישור 

  .הראשון להכיר את תכנית הלימודים בחוג

  

  !!!לתשומת לבכם -הנחיות כלליות לרישום הממוחשב     ֠֠֠֠

ההנחיות ההנחיות ההנחיות ההנחיות . . . . נט בלבדנט בלבדנט בלבדנט בלבדייערך דרך האינטרייערך דרך האינטרייערך דרך האינטרייערך דרך האינטר    גגגג""""ל תשעל תשעל תשעל תשע""""הרישום הממוחשב לשנההרישום הממוחשב לשנההרישום הממוחשב לשנההרישום הממוחשב לשנה

ולנוחיותכם נמצא קישור ולנוחיותכם נמצא קישור ולנוחיותכם נמצא קישור ולנוחיותכם נמצא קישור , , , , """"איגרת לתלמידאיגרת לתלמידאיגרת לתלמידאיגרת לתלמיד""""בבבבלרישום מפורטות אף הן לרישום מפורטות אף הן לרישום מפורטות אף הן לרישום מפורטות אף הן 

 ....החוגהחוגהחוגהחוגבאתר באתר באתר באתר 

הליך הרישום הליך הרישום הליך הרישום הליך הרישום בבבבהנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם תחלו הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם תחלו הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם תחלו הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם תחלו ****

        ....לקורסיםלקורסיםלקורסיםלקורסים

  

  :זמני פתיחת הרישום

  11.00-13.00בין השעות ' גיום  2012בספטמבר  4 - ' שנה א

  14.00-16.00בין השעות ' דיום  2012בספטמבר  19 -' שנה ב

  11.00-13.00בין השעות ' איום   2012בספטמבר  9 -' שנה ג

  

ימים לפני ביצוע הרישום  10סטודנט אשר לא שילם שכר לימוד לפחות  ?

 .לא יוכל לבצע רישום, הממוחשב

 .באמצעות האינטרנט אך ורקאך ורקאך ורקאך ורקהרישום נעשה  ?



  

 Mt. Carmel 31905, Israel. Tel. +972-48249296 www.israel-stu.haifa.ac.il  
  

  
  

. . . . לללל""""לקראת תחילת שנהלקראת תחילת שנהלקראת תחילת שנהלקראת תחילת שנה, , , , הרישום לתכנית הלימודים נערך פעם אחת בשנההרישום לתכנית הלימודים נערך פעם אחת בשנההרישום לתכנית הלימודים נערך פעם אחת בשנההרישום לתכנית הלימודים נערך פעם אחת בשנה ?

ביטולים ביטולים ביטולים ביטולים ((((תוך אפשרות לבצע שינויים תוך אפשרות לבצע שינויים תוך אפשרות לבצע שינויים תוך אפשרות לבצע שינויים ) ) ) ) לשני הסמסטריםלשני הסמסטריםלשני הסמסטריםלשני הסמסטרים((((הרישום הינו שנתי הרישום הינו שנתי הרישום הינו שנתי הרישום הינו שנתי 

 ....בלבדבלבדבלבדבלבד' ' ' ' בבבב- - - - וווו' ' ' ' בתחילת סמסטר אבתחילת סמסטר אבתחילת סמסטר אבתחילת סמסטר א) ) ) ) ו תוספותו תוספותו תוספותו תוספותאאאא

בבואך להשתמש ברישום הממוחשב רצוי להכין מראש את מערכת  ?

 . השיעורים כולל מספרי הקורסים שברצונך ללמוד

. הוא לפי בחירת הסטודנט) בהתאם לרמה הנדרשת(הרישום לקורס באנגלית  ?

שנייה חובותיו באנגלית כשפה זרה עד תום השנה ה סיים אשר לאתלמיד 

 . 'ללימודיו לא יוכל להירשם לקורסים של שנה ג

הם ! ציונים לא יינתנו בטלפון משום סיבה בהוראת רשויות האוניברסיטה ?

 ".הודעות"ידווחו באינטרנט ויפורסמו באתר החוג תחת הקישור 

י להתעדכן בלוח /אנא הקפד, במסגרת הלימודים נערכים סיורים לימודיים ?

, )14קומה (בלוח המודעות של החוג , 600-מת ההמודעות הנמצא ברחבת קו

. תחת הקישור הודעות stu/haifa/ac/il-http://israel ובאתר החוג  

הרשמה "דרך אתר החוג תחת הקישור  אך ורקהרישום לסיורים ייעשה 

 ". לסיורים

יש להחזיר חתומים למזכירות  תמונת פספורט+ את האישורים הרפואיים  ?

סטודנטים שלא יחזירו את הטופס לא יוכלו להשתתף , ל"החוג בתחילת שנה

' אשר מסרו את האישור בשנה א' ג-ו' תלמידי שנים ב. בסיורים לימודיים

 . אינם צריכים למלא אותם בשנית

 

        ישראל -החוג ללימודי ארץ -תכנית הלימודים     ֠֠֠֠

ואשר עומדים בקריטריונים למעבר למסלול ' תלמידים המתחילים שנה ב 

המעוניינים לעבור למסלול החד חוגי ) 'לפחות בציוני שנה א  90ממוצע (חוגי -החד

  .יפנו במכתב לראש החוג

  .'בכל אחד מקורסי המבוא לא יאפשר מעבר לשנה ב 55-ציון נמוך מ 
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  תוכנית הלימודים לתואר ראשון למורי הדרך

  

מידע "מורי הדרך מופיעה באתר החוג תחת הקישור תוכנית השיעורים עבור 
  ". מורי דרך ג"א תשע"רשימת קורסי ב"> -"לסטודנטים

  

הקפידו להדפיס את רשימת הקורסים אליהם נרשמתם ולוודא כי כל הרישום : חשוב

למעקב אחריה ולהתאמתה , האחריות להרכבת מערכת השיעורים. אכן התבצע

  .התלמיד לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על

  

        ....אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחתאנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחתאנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחתאנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת

  

  ,בברכה

  מזכירות החוג 

  

  

  

  
 
 
 

  
  


