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  ,סטודנטית יקרה/ סטודנט יקר
 
 –באתר האוניברסיטה . יש לקרוא בעיון עד הסוף, א"ב הנחיות בנוגע לרישום הממוחשב בתשע"מצ

  .מומלץ ביותר להסתכל בטרם הרישום, קיימים סרטוני הדרכה, סטודנטים בצד שמאל של הדף

  

  :יצוע רישוםלצורך ב

 פורטל-מידע ושרותים לסטודנט- סטודנטים–לאתר האוניברסיטה יש להכנס 

https://stud.haifa.ac.il/ICSLogin/?"https://stud.haifa.ac.il/irj/portal "  

  ) בהמשך3פירוט בסעיף (

  

  :בטרם הרישום יש לשים לב

  
  . ימים לפני תחילת הרישום10יש לשלם את התשלום הראשון עד . 1

  

מומלץ לנסות ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית  לפני מועד הרישום בכדי לבדוק . 2

  .שלא קיימת בעיה בכניסה למערכת

  

 האישייםהחל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום . 3

   .שלך

  .מידע לסטודנטעם הכניסה למערכת יפתח מסך 
  ". מועדי רישום"יש לבחור  בתפריט מצד ימין באפשרות " רישום סמסטריאלי "-יש לבחור ב

  . ת/ה לומד/ מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקבלת או בהן אתחלונות רישום-ב

ה בשנת לימודים /ה רשום/ המוקצים לתכנית לימודים אליה אתהאישיכדי לצפות בזמני הרישום 

  .  בשורה המתאימהלחץ על , וסמסטר מסוימים

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

  

  . לסגירת החלוניתלחץ על 

  

. רישום סמיסטריאליהמדריך נמצא במסך ". רישום באינטרנט"מצוא מדריך בתוך המערכת ניתן ל. 4

  ".רישום באינטרנט"יפתח המדריך , הוראות לרישום-בחר בתפריט מצד ימין  ב
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וכן , ישום ניתן למצוא סרט הדרכה המסביר כיצד ניתן להירשם במערכת הרבאתר האוניברסיטה. 5

  .מדריך כיצד ניתן לפתור בעיות טכניות בכניסה למערכת

לשונית "ולבחור את , למדריך ולבעיות טכניות יש להיכנס לאתר האוניברסיטה, על מנת להגיע לסרט

  ":סטודנטים

  

  
  

  .:  בעמודה השמאלית מופיע הקישור למדריך

מידע ושירותים , למידה מתוקשבת: במדריך זה ניתן למצוא בעיות ופתרונות הקשורים במערכות 
  .ת"לסטודנט ותו

  

  . :   מתחת למדריך לעזרה הטכנית מופיע הקישור לסרט

  

  

  

    נא לפנות לייעוץ סטודנטים בטלפונים בבעיות הקשורות בכניסה לפורטלסטודנטים המבקשים סיוע 

  . התמיכה תינתן בטלפון20:00-8:00בין השעות ' ה-' בימים א8240856 או 8249250: הבאים
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   .ניתן לפנות למרכזות החוג שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום בכל בעיה אחרת
  

  :לדוגמה
  הרואים קורסים עם קוד שונ •
 מועדי רישום לא נכונים •
  מועדי רישום לשלושה חוגים  •
בעת נסיון רישום לקורס מתקבלת הודעת שגיאה על תנאי קדם של קורס שלמדת ועברת  •

 בהצלחה
 ת להירשם מופיע ללא אירועים/קורס אליו הינך מעוניין •
 קורסים אינו מופיע לרישוםהמופיע בקטלוג הקורס  •

  

  

  

  ,בברכה

  עפרה פוגלהוט 

   SAPראש מערך תמיכה במשתמשי 

 חיפה' אוני

 


