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 לכבוד 

 תלמידי תוכנית הנדסאים
 ' שנה ב-ב"תשעמחזור 

 
 .ב"עשנת הלימודים תש תיפתח ,30/10/2011,יום ראשוןב
 .טנדרך האינטר ךיער ב"על תש"רישום לקורסים לשנהה

 .מצורפיםהסבר האנא בצעו את הרישום לקורסים הרשומים מטה לפי דפי ה
 

 :בכתובת ת חיפהבאתר אוניברסיט יפורסמולימוד חדרי ה .(31/10/2011) 'בביום  יחלוהלימודים 
http://www.haifa.ac.il          ורא) פורטל - רותים לסטודנטימידע וש        סטודנטים לשונית 
  (הסבר בדפים המצורפים

  (נקודות 11' מסטר בס+נקודות  22' סמסטר א) נקודות 40-לשימו לב בשנה זו עליכם להירשם 
 (ששינו מערכת שיבדקו במזכירות לאחר הרישום האם לקחו את כמות הנקודות לתואר תלמידים)

 .' ב -ו' ב תוכנית הלימודים לסמסטר א"מצ
 

מספר 
 קורס

 חדר 'נק מועד יום שם מרצה שם קורס 'סמ

תהליכים פסיכולוגים  'א 2324.212

-חברתיים בארגון

 סמינריון

  'נק 3 33711-21711 שני דוד ר סגל "ד

ניהול קונפליקטים  'א 23243116

 ת"ואסטרטגיות במזה

קורס  לבחירה 'נק . 33711-21711 רביעי ר זלקוביץ"ד

 'נ 4אחד בהיקף 

מהשלושת 

 האופציות
  

 'נק . 33711-21711 רביעי השופט סומך משפט העבודה 'א 23243114
יתפרסמו בתחילת 

 השנה באתר
תוקשב בחירת קורס מ 'א

מרשימת הקורסים 

 המתוקשבים

 X  מתוקשב

 לבחירה

 'נק .

 לוחמה פסיכולוגית 'א 2324.221

 סמינריון

ר יניב "ד

 לויתן

  'נק 3 15711-33711 שישי

-הפשע המאורגן א 2324.225

 מתוקשב

ר עופר "ד

 ב"פרצ

 

X 

שיעורים שנלמדים  נק 2 מתוקשב

  ההיילרןדרך 

סוגיות במדיניות  'א 2324.212

 ורית בישראלציב

ר עופר "ד

 ב'פרצ

  'נק . 21711-23711 רביעי+שני

 נקודות 22לרישום תקין ' כ נקודות בסמסטר א"סה

2324.23. 
 כלכלה לא לכלכלנים 'ב

מר אמנון 

 קמלוש

 רביעי+שני
 יפורסם 'נק . 21711-23711

2324.214 

 

ר תחיה "ד תרבות הצריכה 'ב

 עשת

  'נק . 15711-33711 שישי

2324.212 

 'ב 
 פיתוח מיומנויות ניהול

 סמינריון

 ר אביב"ד

 קדרון-ברהום

 

 רביעי

  'נק 3 33711-21711

212.2650 

 

המהפכה החוקתית  'ב

 וזכויות אדם

השופט ערן 

 נווה

  'נק . 33711-21711 שני 

 נקודות 35לרישום תקין  'בכ נקודות בסמסטר "סה
 120) לתואר םעד מילוי חובותיכ חובה להירשם לכל הסמינריונים כמו כן להירשם למספר הנדרש של הקורסים

 ( ז כולל גובה ההכרה"נ
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ראה הסבר ( דרך המכינה) כםרמת לפילהירשם לקורס אנגלית עליכם   -האנגלית  תלמידים שטרם סיימו את חובת** 

 .בדפי ההנחיות לרישום אנגלית

 

 כי הקורסים נקלטו כראוי  ,בפורטל הסטודנטים ,ע הרישום לקורסים אנא בדקו במערכת השעותלאחר ביצו

 קשר עם מזכירות החוג וראנא צ במקרה ונתקלת בבעיה בעת הרישום. ומופיעים הקורסים הנכונים במערכת 

 .הרב תחומי

 

 ניתן לקבל את כל הסילבוסים והמאמרים לקורסים במערכת ה! שימו לב- High-Learn . 

 . את המערכת לפני כל שיעורלעקוב אחר שינויים והודעות בקורסים השונים ומכאן שיש לבדוק מחובתכם 

 

  או ( 44-3244428: בבניין אשכול טל 2קומה )לידיעתכם ניתן להזמין את כול סוגי האישורים במדור אישורים

 :באמצעות פורטל הסטודנטים

 הזמנת אישורים←מסך הזדהות ←שירותים לסטודנט פורטל מידע ו ←סטודנטים  ←אתר האוניברסיטה     

 44-3244224 :פוןטלבפנות למדור שכר לימוד השאלות הנוגעות לשכר לימוד יש ל 

 

 44-3244488 פוןטלב( יחידה הקדם אקדמיתה) ויקי סירוטה' גבשאלות הנוגעות לאנגלית יש להפנות  ל 

 
 
 

 :שימו לב

  את התעודה לחוג  גישלה מתבקשים ,למזכירות החוג הנדסאיהתעודת את מסרו  שטרםתלמידים

חיונית ובלעדיה לא יהיה ניתן להכיר בלימודי ההנדסאי כחלק מלימודכם  התעודה הגשת .בהקדם

 .  לתואר ראשון

  הכרה בתעודת הנדסאי מתבקשים ליצור קשר עם נקודות הל בנוסףלתלמידים שיש נקודות הכרה

  .חובותיהם לתוארואת יתרת מצב לימודים החוג ולבדוק 

 
 !שנת לימודים מוצלחת

 
 
 
 

 ,בברכה           
 

 טובה גולן        
  מנהלי לראש החוג.ע        

  


