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 רישום סטודנטים
 

 מדריך זה מיועד לסטודנטים המבצעים רישום, וכולל את הנושאים הבאים:

 כניסה לפורטל הסטודנטים 

  רישוםבדיקת מועדי 

 מושגים חשובים ברישום 

 רישום לתכנית, לקורסים ולקבוצות 

 שינוי קבוצה אליה נרשמת 

 לקורס ביטול רישום 

 )רישום לקורסים בשפות זרות )קורסים ללא קבוצות 
 

 כניסה לפורטל

 :פורטל הסטודנטיםבתפריט שייפתח יש לבחור באפשרות   -ולבחור ביש להיכנס לאתר אוניברסיטת חיפה 

 
:סטודנטל -אתה נמצא בתוך פורטל הסטודנטים הספרות וסיסמא. כעת  9יש להקיש מספר ת.ז. בן במסך שייפתח 

 
 בדיקת מועדי רישום

עוד לפני מועד הרישום, מומלץ לבצע פעולה מקדימה שמטרתה לבדוק מתי מועד הרישום הספציפי שלך לחוג/ים אליהם 
 "מועדי רישום". ייפתח המסך הבא: -"רישום" יש לבחור ב בלשונית  התקבלת.
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  .לחץ על 
 רשום.  האת עם זמני הרישום המוקצים לתוכניות אליהם נטיים לךוומועדי הרישום הרלכל  -הצגה

 
 מושגים חשובים ברישום

 : מהלך הרישוםנחים הרלבנטיים לשנעבור להסבר על אופן הרישום עצמו, נתמקד במספר מולפני 
 

 206.2020 -מספר קורס
   .2020 -שרירותישהינו סידורי של הקורס המספר הומ (החוג לכלכלה) 206שם החוג מורכב מ                   

 
 מיקרו כלכלה ב'. – שם קורס

 
 מעבדה, סמינריון וכו..שיעור ותרגיל, הדרך בה מועבר הקורס = שיעור, תרגיל,  -סוג מפגש

 
 ו. קבוצה יכולה להיות לתלמידי החוג או לחוגים אחרים. ימאגדת סוגי מפגש שונים יחד - קבוצה 

 = סטודנטים אשר שייכים לחוג המציע את הקורסתלמידי החוג 
 = סטודנטים אשר אינם שייכים לחוג המציע את הקורס. חוגים אחרים

 
 מתקיים בזמנים קצובים ומתאפיין במרכיבים ייחודיים של יום ושעה, מיקום ומרצה.     -מפגש

 

 ס המורכב מתרגיל ושיעור.שים לב כי ייתכן מצב בו קורס מורכב משני סוגי מפגש שונים, כמו למשל קור 
 

 :להלן דוגמה הממחישה את המונחים

  

 
 

 206.2020 -מספר קורס
 

 קרו כלכלה ב'מי -שם קורס
 

 מיקרו כלכלה ב' שיעור ותרגיל -ש"ת -סוג מפגש
 

    תלמידי החוג -קבוצה
 

 65 -מקומות פנויים
 

עם  10:00-12:00ביום א', בשעה   ,קיץקרו כלכלה ב' המתקיים בסמסטר בקורס מי שיעור  -01ק206.2020 -מפגש
 ד"ר איינשטיין. -המרצה
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 ,12:00-14:00ה' בשעה -, בימים ג' וקרו כלכלה ב' המתקיים בסמסטר קיץמיבקורס  תרגיל  -02ק206.2020           

 מר לדרמן דן -המתרגלעם         
 

 רישום לתכנית, לקורסים ולקבוצות
 
 

 את התהליך הבא: במועד הרישום הרלבנטי יש לבצע
 

      
     

 
 

 *שים לב כי אם בתכנית שלך יש התמחות עליך להירשם להתמחות לפני הרישום לקורסים.
 
 

  -בלשונית "רישום", יש לבחור ב (1

 
 יתקבל המסך הבא:

 
 

 .יש ללחוץ על  (2
 תתקבל ההודעה:

 

             

 כניסה לפורטל
 הסטודנטים

 רישום
 לקורסים

 רישום
 *לתוכנית 

 רישום
 לקבוצה
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  .להמשך רישוםועבור 
 

 את קבוצת ההתמחות המתאימה    -יש לסמן מימין בבמידה ויש התמחות 

 

 .וללחוץ על 
 

 . ייפתח המסך הבא:כעת יש ללחוץ על  (3
 

 
 

  רשימת הקורסים במסגרת תכנית הלימודים, בשנה ובסמסטר שבחרת מופיעה בחלקו התחתון של המסך
 והמתאימים לשלב הלימודי בו אתה נמצא. 
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 תוכל לבצע חיפוש אחר קורס או קבוצת קורסים ""פרמטרים לבחירה תבחלקו העליון של המסך, תחת הכותר ,

 .ספציפיים אליהם ברצונך להירשם. לשם כך, הזן את הפרמטרים בשדות המתאימים ולחץ על 
 
 

 ,םינטיהרלוו יםבקורסבעמודת "בחירה"  לסמן להתחיל בתהליך הרישום יש בכדי 
 

 

 . וללחוץ על 
 

 קורס בנפרד.בסיום הבחירות יש לבצע את המשך הרישום לכל 
 ייפתח המסך הבא:

 
 

 ולסמנה.וכו'(  חוגים אחריםאו  תלמידי החוג) יש לבחור את הקבוצה המתאימה -"בחירת מפגשים לקורס"
 

וכו'(. עליך לשים לב כי לכל  2, תלמידי החוג1תלמידי החוג  -ייתכן מצב בו יהיו מספר קבוצות המתאימות לך )למשל
 ומרצה/ מתרגל משלה אותם תוכל לראות בחלק ג' של המסך, תחתקבוצה יש לוח זמנים משלה 

 "מפגשים בקבוצה".
 

 .בחר את הקבוצה המתאימה לך מבחינת כל הפרמטרים 
 

 למספר המקומות הפנויים שים לב.  
 

 .לאחר שבחרת את קבוצת המפגשים אליה ברצונך להירשם, לחץ על 
 

 . אותו בחרתאל הקורס הבא ועבור תתקבל הודעה כי "הרישום בוצע". סגור את החלונית 
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 שינוי קבוצה אליה נרשמת
 

 היכנס לקורס אליו נרשמת,עליך להיכנס 

 
 

 . ץ על וחללו
 

 שים לב, מומלץ לבדוק מקומות פנויים לפני ביצוע השינוי.
 

 ביטול רישום לקורס
 

 )באותו האופן בו מצאת את הקורס לצורך הרישום( להיכנס לקורס אותו אתה רוצה לבטלעליך 
 

 
 

 .וללחוץ על 
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 (ללא קבוצות)קורסים  שפות זרותים ברישום לקורס

תכנית לימודים נוספת   חלונות רישום –לכל סטודנט החייב בקורסי "אנגלית שפה זרה" תתווסף במסך להזכירך, 
 "אנגלית שפה זרה" . רישום לקורסי אנגלית יתבצע תחת תכנית זו.

 

 . ייפתח המסך הבא:לחץ על 

 
 בעמודת "בחירה" בקורס הרלוונטי. ייפתח המסך הבא: יש לסמן 

  

 

 . לראות את לוח הזמנים הרלוונטי למספר מפגש אליו אתה מעוניין להיפגש, יש ללחוץ עלניתן 
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 .את המפגש המתאים לך וללחוץ על  ר באמצעות  בח
 
 
 

 .או באייקון  במהלך הרישום, ייתכן שתיתקל בהודעות שגיאה המסומנות באייקון 
 

 שגיאות אלו יחייבו אותך לבדוק שנית את הנתונים שהזנת ובמקרה הצורך לתקנם:
 

 רישום מעבר למקסימום המותר במסגרת תוכנית הלימודים אליה  -חריגה ממספר הנ"ז )נקודות זכות( המותרות
 נרשמת. לא תוכל להמשיך ברישום עד שתבטל רישום לקורס אחר. 

 

 סטודנט אשר לא השלים חובות אקדמיים הנדרשים כדי להירשם לקורס מסוים. -אי השלמת חובות אקדמיים 
 

 ן מעבר בקורס או כאשר יש חובת רישום לקורס  הודעה המתקבלת כאשר אינך עומד בדרישות ציו -דרישות קדם
 מקדים.

 
 

 במידה ונתקלת בבעיות מן הסוג שלעיל, אנא פנה למרכזת האקדמית בחוג שלך.
 

 במידה ונתקלת בבעיות טכניות אשר אינך מצליח לפתור, אנא פנה לצוות התמיכה של אגף המחשוב בטלפון
 .1שלוחה מספר ,  04-8240856

 
 .כאןלחצ/י רכה לרישום בפורטל הסטודנטים לצפייה בסרטון הד

 
 

 ה ! ! ! –ח  –ל  –צ  –ה  –ב 
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