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ישראל - חוג ללימודי ארץא ב.הנחיות לרישום לתלמידי המ

  3201-2201 ג"על תש"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 

  ". מידע לסטודנטים"הקישור 

  

  !!!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

 ....בבבב""""ולנוחיותכם מצולנוחיותכם מצולנוחיותכם מצולנוחיותכם מצ, , , , """"איגרת לתלמידאיגרת לתלמידאיגרת לתלמידאיגרת לתלמיד""""בבבבלרישום מפורטות אף הן לרישום מפורטות אף הן לרישום מפורטות אף הן לרישום מפורטות אף הן 

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

  13.00-15.00בין השעות ' יום ב 2012ר ספטמבב 24 - ' א שנה

  13.00-15.00בין השעות ' יום ב 2012ר ספטמבב 24 -' שנה ב

  

 10סטודנט יוכל לבצע רישום רק לאחר ששילם את שובר התשלום הראשון  ?

לאחר ביצוע התשלום ניתן גם  .ימים לפחות לפני ביצוע הרישום הממוחשב

 .04-8249995: פקס' מס, ל"לפקסס השובר החתום למחלקת שכ

 .באמצעות האינטרנט אך ורקאך ורקאך ורקאך ורקהרישום נעשה  ?
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. . . . 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' ' ' ' חילת סמסטר אחילת סמסטר אחילת סמסטר אחילת סמסטר אבתבתבתבת) ) ) ) או תוספותאו תוספותאו תוספותאו תוספות

בבואך להשתמש ברישום הממוחשב רצוי להכין מראש את מערכת  ?

 . השיעורים כולל מספרי הקורסים שברצונך ללמוד

 ....א הוא קורס חובהא הוא קורס חובהא הוא קורס חובהא הוא קורס חובה""""בשני המסלולים קמפוס המבשני המסלולים קמפוס המבשני המסלולים קמפוס המבשני המסלולים קמפוס המ' ' ' ' עבור תלמידי שנה אעבור תלמידי שנה אעבור תלמידי שנה אעבור תלמידי שנה א ?

חייבים בקורס הדרכה מתודולוגית ) עם תיזה(' תלמידי מסלול א ?

 .מלבד אנגלית) ברמת מתקדמים(מודי שפה זרה שנייה והיסטוריוגרפית ובלי

  

הקפידו להדפיס את רשימת הקורסים אליהם נרשמתם : חשוב

האחריות להרכבת מערכת . ולוודא כי כל הרישום אכן התבצע

למעקב אחריה ולהתאמתה לתקנות תכנית , השיעורים

  .הלימודים מוטלת על התלמיד

 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

  
  


