מוקד התמיכה  -אגף מחשוב ומערכות מידע
מוקד טלפוני  -טל ,8240856 .שלוחה .1
שעות פעילות – א'-ה' .8:00-21:45

 - (Single Sign On) SSOמערכת סיסמה אחידה
מערכת  Single Sign Onמאגדת בתוכה מספר מערכות :
למידה מתוקשבת  - Moodleקורסים מתוקשבים.

קבלת קהל  :בניין ראשי ,קומת ה  ,700 -ח,727/1 .
שעות פעילות :א'-ה'.8:00-16:00 ,

ספרייה – מאמרים סרוקים לקורס (שמורים לקורס) ,ההשאלות וההזמנות
שלי ,מאגרי מידע.

אתר אגף מחשוב ומערכות מידעhttp://computing.haifa.ac.il :
פורטל הסטודנטים – מערכת שעות ,אישורים ,ציונים ועוד.
פנו אלינו ב –  - Face Bookמוקד תמיכה אוניברסיטת חיפה.
בעמוד נמצאים מדריכים שימושיים ,תשובות לשאלות נפוצות ותמיכה ע"י
.
נציג אונליין בשעות הפעילות של המוקד .כנסו ותעשו לנו

בכניסה למערכת יש להזין מס' ת.ז 9( .ספרות) וסיסמה ראשונית שנמצאת
במכתב "אגרת לסטודנט" שהתקבלה ממנהל תלמידים.
במידה וישנה בעיה בהזדהות ניתן ללחוץ על הקישור "איפוס סיסמה",
בתהליך זה ניתן לשנות סיסמה באמצעות מסרון לטלפון נייד  /באמצעות
מייל לכתובת המייל המעודכנת במערכות האוניברסיטה.

דוא"ל
כל סטודנט רשאי להגדיר את כתובת הדוא"ל האישית אליה יישלחו כל
הודעות האוניברסיטה .ניתן לעדכן את הכתובת ב :
אתר האוניברסיטה"  http://www.haifa.ac.il :סטודנטים" 
"פורטל הסטודנטים" " כניסה לפורטל" " עדכון כתובת".
כמו כן עבור כל סטודנט שבצע מערכת שעות נפתח חשבון דוא"ל
( Campusגודל .)50GB
כתובת הגישה לחשבון הינה .http://mail.office365.com :
פרטי החשבון נמצאים בפורטל הסטודנטים .לקבלת הפרטים יש לגשת
פורטל הסטודנטים " פרטי חשבון ודוא"ל".

האפליקציה הסלולארית של אוניברסיטת חיפה
באפליקציה ניתן לקבל מידע אודות :
-

מערכת השעות האישית.
ביטולי שיעורים.
בחינות ,ציונים.
לוח שנה אקדמית.
כניסה ל .Moodle
הודעות חשובות.
פנייה למרכז שירות ותמיכה בנושאי
מחשוב.
טרמפים ,התמצאות בקמפוס ועוד...

להורדה -חפשו "אוניברסיטת חיפה" בחנויות של Android & Apple
אינטרנט אלחוטי בקמפוס
ברחבי הקמפוס פרוסות  2רשתות אלחוטיות :
רשת  - AirCarmelרשת חופשית ,לאחר ביצוע חיבור לרשת ,יש לבצע
אישור בדפדפן שנפתח.
רשת  - Eduroamרשת בינלאומית ,רשת זו דורשת הגדרה ראשונית.
מדריכים לביצוע ההגדרה נמצאים באתר http://eduroam.haifa.ac.il :
פרטי ההזדהות הם לרשת :Eduroam
שם המשתמש @haifa.ac.il :מס’ ת.ז .סיסמה  :סיסמת .SSO
לרוב ניתן להתחבר לרשת  Setup-eduroamובאמצעותה לבצע את
הגדרות באופן אוטומטי.
פורטל הסטודנטים
פורטל הסטודנטים כולל מידע אודות:
ציונים ,מערכת שעות ,הזמנת אישורים ,פרטי חשבון דוא"ל ,Campus
תשלום שכ"ל ,רישום לקורסים ועוד.
בכדי לגשת לפורטל הסטודנטים יש לגשת ל:
אתר האוניברסיטה" http://www.haifa.ac.il :סטודנטים" " פורטל
הסטודנטים" " כניסה לפורטל".ייפתח מסך ההזדהות ראשי ובו יש
להקיש מס' תעודת זהות ( 9ספרות) וסיסמה .ראה/י הסבר במערכת
סיסמה אחידה .SSO
Office 365
במסגרת הטבה של חברת  ,Microsoftכל סטודנט רשאי להוריד את
חבילת ה – ( Officeבגרסת .)Office365
להורדת החבילה יש להצטייד בפרטי חשבון המייל האוניברסיטאי (מייל
.)Campus
פרטי חשבון מייל  Campusמופיעים בפורטל הסטודנטים.
שימו ♥  :חבילת התוכנות הינה זמינה לתקופת הלימודים.

מערכת למידה מתוקשבת Moodle -
מערכת למידה מתוקשבת ,מאפשרת צפייה בקורסים המתוקשבים
מהמחשב האישי.
הקורסים מכילים מידע אודות החומר הנלמד ,הרצאות מוקלטות ,מטלות,
מבחנים ועוד.
בכדי לגשת למערכת למידה מתוקשבת :
יש לגשת לאתר האוניברסיטהhttp://www.haifa.ac.il :
"סטודנטים" " שער למידה מתוקשבת )."(Moodle
התחברות למאגרי המידע של הספרייה מהבית
מאגרי המידע של הספרייה חסומים לגישה מחוץ לקמפוס.
בכדי לגשת למאגרי המידע יש לבצע השלבים הבאים :
יש לגשת לאתר הבית של האוניברסיטה http://www.haifa.ac.il :
"ספרייה" " התחברות מהבית".
יש ללחוץ על הקישור "התחברות למשאבי האוניברסיטה  ."...במסך
המתקבל יש להזין את פרטי מערכת ה – ( SSOפרטי פורטל סטודנטים).

כיתות מחשב
ברחבי הקמפוס פזורות כיתות מחשב ,רוב הכיתות ממוקמות בבניין
הראשי (קומת ה – .)500
כמו כן ניתן להיעזר במחשבים הנמצאים בבקתות הפזורות בקמפוס.

