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  ראשון תואר
 ב"תשע -ערב לימודי -תחומיים רב ללימודים החוג

 ,לתלמידי החוג שלום רב

ברצוננו לברך אתכם בברכת שנת לימודים  ב"עתשל "בשנה 'סמסטר א לקראת פתיחת

  .פורייה ומוצלחת

 .21.01.1100 -ביום ראשון התחל ת הלימודים שנ

 9אינטרנטב  החוגהמוצעים לבחירה באתר   הקורסים חוברת תוכלו לראות את 

http://multiba.haifa.ac.il  ללימודי יום וערב היצע קורסים9 בלשונית  

 ב"ג תשע+ב+חוברת ללימודי ערב לשנים א
 

( 101חוג ' מס)במערכת עבור תלמידי החוג הרב תחומי  השינוייםוכן  לקורסיםהרישום 
כדי שהרישום למערכת יערך כהלכה . יתבצעו באמצעות רישום ממוחשב דרך האינטרנט

מועדי הרישום , היכן ניתן לראות את היצע הקורסים9ב דף הסבר שינחה אתכם"מצ
 .במערכת הממוחשבתשלבי הרישום לקורסים ואת 

 
:  בכתובת באתר האוניברסיטה ניתן הסבר על הרישום לקורסים שכולל הדרכה מוקלטת 

http://www.haifa.ac.il/html/html_heb/movies/index.html 

 

 

 

 

 יתקיימו והשינויים הרישום מועדי

 

  שעה יום הרישום שנה

כל סטודנט יוכל  !חשוב לציין 20:00-20:00 129/91022' יום ד 'א
לערוך שינויים במערכת שלו כל 

 0:22ועד  00:22יום החל משעה 
מהיום שהוקצה , למחרת בבוקר

לפי שנת )לו לבצע את הרישום 
 (.הלימודים

 20:00-20:00 1290/91022' גיום  'ב

 20:00-20:00 1090/91022' איום  'ד+'ג

  המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום  6011011ועד  90019011החל מ
עד -6011011פרט ליום האחרון למחרת בבוקר 98:99ועד  16:99משעה 

 0חצות בלבד

 9נרשם שלא קיבל שובר תשלום עליו לפנות למדור שכר לימוד בטלפונים 

 13-7131211   ,13-7131556  

רישום ניתן יהיה לבצע רק עשרה ימים 
 .לאחר התשלום הראשון של שכר הלימוד

תלמידים ששלמו את התשלום הראשון ימים 
קססו את צילום יפ-מעטים לפני תחילת הרישום

 7138878התשלום לפקס מספר 

http://multiba.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/html/html_heb/movies/index.html
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 הסבר כללי על תוכנית הלימודים

 -נקודות בחוג ללימודים רב תחומיים ו 51ללמוד  חייבים דו חוגילימודי ערב מסלול תלמידי 

 . נקודות בחוג נוסף להשלמת התואר הראשון 51

 9י המבנה הבא"הנקודות עפ 51התלמיד בחוג ללימודים רב תחומיים ישלים את 

 

 חוג אחר חוג הרב תחומי 

 0מקבץ 

 

 נקודות 11

 ('או ד' ג שנה)כולל סמינריון 

 נקודות 11

 נקודות 11 1מקבץ 

 ('או ד' ג שנה)כולל סמינריון 

 נקודות 11

 נקודות 11 כללי   (סל) מקבץ*

 קורסים מהסל הכללי 

 נקודות 11

 נקודות 51 נקודות 51 כ"סה

 נקודות 011 כ לתואר "סה

 

 9את המקבצים ניתן לבחור מרשימת המקבצים הבאה

 מקבץ במשפטים 

 מקבץ חברה כלכלה וניהול 

 מקבץ בפסיכולוגיה 

 סטוריותיבה מקבץ 

 מקבץ בגיאוגרפיה  

 (מקומותהמספר במותנה ) מקבץ במדעי המדינה 

 (מותנה באישור החוג לסוציולוגיה)קבץ בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מ 

 

התלמיד יכול לבחור  -סל המקבץ הכללי מורכב מאוסף קורסים מכל המקבצים -הכללי( הסל)המקבץ* 

כל קורס מכל . שאינם שייכים לשני המקבצים שבחר התלמידבקורסים שאינם שייכים לחוג השני שלו או 

 ( .פרט לסמינריונים)מקבץ יכול להיות קורס ששייך למקבץ הכללי
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 11עד קורסים מהמקבצים השונים בהיקף של  קיץ+ב+הסטודנט יבחר בסמסטר א9 'שנה א

 .נקודות מאותו מקבץ 01 -יותר מ לא ייקח' בשנה א, נקודות

וימשיך ' ב הילמד בשנאותו , נקודות כל אחד 11יתמקד בשני מקבצים בני התלמיד  9'שנה ב

 . ( במידת הצורך)' וד 'בשנה ג

אותם התחיל , (נקודות במקבץ הכללי ואת שני המקבצים 11התלמיד לסיים על  9'ד+'שנה ג

 .(סמינריון בכל מקבץ)בשנה הקודמת כולל שני סמינריונים

 

 !באנגלית לא יוכל להירשם לסמינריוניםחובותיו את תלמיד שלא סיים 

 

  :חש ו ב   ל ד ע ת

 הקורסים  רשימת, התלמיד חייב להירשם לקורס באנגלית לפי הרמה שנקבעה לו

 .באנגלית  נמצאת באתר האינטרנט

 המקבץ כולל  החוג מכיר במקבץ רק אם התלמיד למד את תכנית הלימודים המלאה של

 .קורס אחד שהינו סמינריון

 נקודות המרוכז סביב נושא אחד כולל  11 -יל הוא קובץ קורסים בהיקף של כמקבץ רג

, הכללים האקדמיים של כל מקבץ נקבעים על ידי החוג האחראי למקבץ. סמינריון

 .והתלמיד חייב למלא אחריהם

 אין לקחת מקבץ מהחוג השני אותו לומד הסטודנט. 

 שנה אנקודות זכות לפחות בסוף  01 -מותנה ב' מעבר לשנה ב'. 
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