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 .ניתן להשאיר הודעה ונציג יחזור אליכם בהקדם האפשרי, אם אין מענה בטלפון

 .לסטודנטים :טופס פתיחת קריאת שירות 

 
 

 

 ג"תשע' לקראת רישום לסמסטר א

 

 ,סטודנטית יקרה/  סטודנט יקר

לחלונות הזמן בהתאם , הרישום של האוניברסיטהבמערכת לקורסים יחל הרישום  90.20..09.בתאריך 

 .דלהלן 3פירוט בסעיף ' ר -אישייםה

 

 :תהליך הרישוםאת שיקלו עליך מספר המלצות  ךלפני

לפני תחילת  ימים 10עד לשלם את התשלום הראשון  יש, ממך אפשרות רישוםשלא תמנע מנת -על .1

 .הרישום

לבדוק שלא בכדי לפני מועד הרישום עם הסיסמה הראשונית  הרישום מערכת למומלץ לנסות ולהיכנס  .2

 .קיימת בעיה בכניסה למערכת

 .הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלךמערכת יש להיכנס להחל מהשבוע האחרון של אוגוסט  .3

רישום  לשונית מנת להיכנס יש לגשת לאתר אוניברסיטת חיפה -על

 .לקורסים

    י /בחר מידע לסטודנטם הכניסה למערכת יפתח מסך ע

מוצגות תכניות הלימוד אליהן  חלונות רישוםב בתפריט מצד ימין את  יש לבחור

 . אליהן אתה רשוםהתקבלת או 

בשנת לימודים וסמסטר אליה אתה רשום המוקצים לתכנית לימודים  האישילצפות בזמני הרישום  בכדי

 .בשורה המתאימה  על  י/לחץ, מסוימים

 אליהלתכנית הלימודים  האישיהמציגה את זמני הרישום , כדוגמת החלונית הבאה, תפתח חלונית

 :בשנה ובסמסטר שנבחרוה רשום /את

 .לסגירת החלונית על  י/לחץ  
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 :תמיכה וסיוע -לנוחותך .4

 .)http://www.haifa.ac.il/html/html_heb/movies/index.html(לקורסים באינטרנט  לרישום סרטוני הדרכה -

 

ניווט "בתפריט  לשונית מדריך רישום באינטרנט נמצא בפורטל הסטודנטים  -

 ."הוראות רישום"לחץ " מפורט

 

 .שינוי סיסמת כניסה-  ,SSOמערכת הזדהות אחידה -

 

 ?למי לפנות -

 בעיות רישום  -

כר בעיות ש, בעיה במועדי רישום, קורסים חסרים -כגון

 ועוד, רישום לחוג לא נכון, לימוד

 9יש לפנות למרכזת החוג

 פורטל הסטודנטים/ כניסה למערכת הרישוםה בבעי -

 .SSOמערכת הזדהות אחידה /  (סטודנטל)

פורטל / בעיה בשינוי סיסמה למערכת הרישום -

 .SSOמערכת הזדהות אחידה / (סטודנטל) הסטודנטים

 :יש לפנות למוקד התמיכה

 04-8240856 -טלפון

 , 21:45-8:00' ה-'ימי א

 13:30-7:30וערבי חג ' ימי ו

 : קבלת קהל

 568חדר , 500-קומת ה, בניין ראשי

 16:00-8:00' ה-'ימי א

 פתיחת קריאה טופס

 

 

 

 

 ,בברכה

 אגף מחשוב ומערכות מידע ,מחלקת שירות ותמיכה

 אוניברסיטת חיפה
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