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  ,,לתלמידי החוג שלום רבלתלמידי החוג שלום רב

  ..ברצוננו לברך אתכם בברכת שנת לימודים מוצלחתברצוננו לברך אתכם בברכת שנת לימודים מוצלחת  בב""ל  תשעל  תשע""בשנהבשנה  ''בבסמסטר סמסטר   לקראת פתיחתלקראת פתיחת

  ..0.70....0.70.1....1.תיפתח בתאריך תיפתח בתאריך ', ', סמסטר בסמסטר ב  ,,בב""שנת הלימודים תשעשנת הלימודים תשע

מרחיב את ההשכלה האקדמית הכללית של התלמיד בתחומים מרחיב את ההשכלה האקדמית הכללית של התלמיד בתחומים   חוגי חוגי --במסלול דובמסלול דו  תחומייםתחומיים  --החוג ללימודים רבהחוג ללימודים רב

ושטחי התעניינותו של ושטחי התעניינותו של   בחירתובחירתוי י ""החברה והטבע ומאפשר צירופי לימודים מיוחדים עפהחברה והטבע ומאפשר צירופי לימודים מיוחדים עפ, , שונים במדעי הרוחשונים במדעי הרוח

  ..בהתאם לאפשרויות החוגבהתאם לאפשרויות החוג, , התלמידהתלמיד

  

  

 4ב הסברים הבאים"שהרישום למערכת יערך כהלכה מצכדי 

 .מועדי הרישום והשינויים  ((77

 (חוברת הקורסים)הסבר היכן ניתן לראות את היצע הקורסים לבחירה     ((00

 הסבר על מבנה הלימודים  ((..

 .ביצוע רישום לקורסים דרך המערכת הממוחשבת  ((44

  

 

 
 
 

   והשינוייםוהשינוייםתקופת הרישום תקופת הרישום   שנהשנה

  'א

 0.70....74 -ה 'דעד יום  0.0.70..03 -ה 'דמיום 

המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל 
בבוקר  ..24.ועד  ..704יום משעה 

 ,למחרת פרט ליום האחרון
 .עד חצות בלבד – 77....74 

 'ב
 'ד+ ' ג
 

    
, ימים לפני ביצוע הרישום הממוחשב .7לפחות , סטודנטים אשר לא שילמו שכר לימוד            

 –סטודנטים אשר שילמו את התשלום הראשון ימים מעטים לפני תחילת הרישום . לא יוכלו לבצע רישום
   4-2043323. –בפקס שמספרו , יפקסס את צילום שובר התשלום למדור שכר

 
   
 

 תואר ראשון
 'ב סמסטר ב"ל תשע"שנה –החוג ללימודים רב תחומיים 

 'מועדי הרישום והשינויים לסמסטר ב
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  4http://multiba.haifa.ac.il באתר החוג הרב תחומי בכתובת        
 

הכוללת את היצע הקורסים מהמקבצים השונים                                 תוכלו לראות את         

' ב' קורסים לשנים א4                                                                      ב בלשונית"ל תשע"לשנה

 .'ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4הסבר מודרך על הרישום הממוחשב נמצא באתר האוניברסיטה שכולל הדרכה מוקלטת בכתובת

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוברת הקורסים

 היצע קורסים ללימודי יום וערב 

 אנא בדקו שאכן הקורסים מופיעים במערכת השעות האישית שלכם, לאחר סיום הקלדת המערכת בפורטל
 "פורטל"–מידע ושירותים לסטודנט              דרך  

 
 (.0קומה )תלמידים כמו כן עליכם להוציא תדפיס מערכת שעות מעודכן באגף מנהל 

 
          
 .בימים ובשעות אשר לא צוינו בחוברת החוג, ייתכנו שינויים בקורסים        

 !נקלטה באינטרנט ומופיעה בתדפיסהינה המערכת אשר , המערכת הקובעת

 

 יתבצעו באמצעות( 070חוג ' מס)הרישום לקורסים והן השינויים במערכת עבור תלמידי החוג הרב תחומי 
 4בכתובת, הסטודנטים באינטרנט "פורטל"

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

 ( כולל הדרכה מוקלטתה)במידע ושירותים לסטודנט מצורף דף הנחיות לרישום הממוחשב 
 מטעם אגף מערכות מידע

 

http://multiba.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/html/html_heb/movies/index.html
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 נקודות בחוג ללימודים רב תחומיים  תלמידי המסלול הדו חוגי חייבים ללמוד 

 .חוג נוסף להשלמת התואר הראשוןמקביל בנקודות ב  -ו

 כאשר עד סיום השנה השלישית יצבור , בכל שנה ודותנק התלמיד בחוג ללימודים רב תחומיים ישלים 

 .על פי מבנה הלימודים בהמשך,  נקודות זכות

נקודות  70 -אך לא יותר מ, נקודות .0השונים בהיקף של הסטודנט יבחר קורסים מהמקבצים 4 

 .מאותו מקבץ

, נקודות .4נקודות כל אחד או מקבץ אחד מורחב בן  .0התלמיד יתמקד בשני מקבצים רגילים בני  4

אלא אם בחר )נקודות בכל מקבץ  74בשנה  זו ילמד התלמיד מקסימום . 'וימשיך בשנה ג' אותם ילמד בשנים ב

 (נקודות 02מקסימום  -מורחב במקבץ

או המקבץ )נקודות במקבץ הכללי ואת שני המקבצים המצומצמים  .0על התלמיד לסיים  4

 .אותם התחיל בשנה הקודמת כולל שני סמינריונים, (המורחב

 !תלמיד שלא סיים חובותיו באנגלית לא יוכל להירשם לסמינריונים

  

 

  אפשרות שנייהאפשרות שנייה  אפשרות ראשונהאפשרות ראשונה 

 7מקבץ 

 מרשימה הקיימת בחוברת המקבצים

 נקודות .0

 ('בשנה ג)כולל סמינריון 

 נקודות .4

 (מקבץ מורחב)

 0מקבץ  עבודות סמינריוניות 0כולל 

 מרשימה הקיימת בחוברת המקבצים

 נקודות .0

 ('גבשנה )כולל סמינריון 

 נקודות .0 נקודות .0 קורסים כלליים

 נקודות .0 נקודות .0 כ"סה

 

 

 

 

  
 .מורכב מאוסף קורסים מסך כל המקבצים, (המקבץ הכללי)סל הקורסים הכללי 

     לשני המקבצים האחרים שבחרלחוג השני שלו  או  במקבץ זה התלמיד יכול לבחור בקורסים שאינם שייכים 
 (.או למקבץ המורחב)

 .המקבץ הכללי לא ניתן ללמידה בפורמט מורחב

  ((פרט לסמינריוניםפרט לסמינריונים))כל קורס מכל מקבץ יכול להיות קורס ששייך למקבץ הכללי כל קורס מכל מקבץ יכול להיות קורס ששייך למקבץ הכללי 

 44י המבנה הבאי המבנה הבא""הנקודות עפהנקודות עפ  .0.0ישלים את ישלים את התלמיד בחוג ללימודים רב תחומיים התלמיד בחוג ללימודים רב תחומיים 
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  ::דגשים לתוכנית הלימודיםדגשים לתוכנית הלימודים

  על הסטודנט לבצע רישום לרמת האנגלית אליה סווג ועד ,  איתאוניברסיט האנגלית היא חובהלימודי

 4באתר האוניברסיטה רשימת קורסי האנגלית נמצאת. (0מתקדמים ) לרמת השלים

 .קטלוג קורסים                  בלשונית סטודנטים 

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

 .סמינריון

 הכללים . סמינריוןנקודות המרוכז סביב נושא אחד כולל  .0 -הוא קובץ קורסים בהיקף של כ מקבץ רגיל

 .והתלמיד חייב למלא אחריהם, האקדמיים של כל מקבץ נקבעים על ידי החוג האחראי למקבץ

  יהא , במקרה בו בחר הסטודנט במקבץ מורחב, נקודות .4קיימים גם מקבצים מורחבים בהם ניתן ללמוד

 .עבודות סמינריוניות במקבץ 0עליו להגיש 

 אין לקחת מקבץ ששייך לחוג השני אותו לומד הסטודנט . 

 נקודות זכות לפחות בסוף שנה א 70 -מותנה ב' מעבר לשנה ב'. 

 

 

 

 

 כל ההודעות מטעם החוג יפורסמו תחת לשונית הודעות באתר החוג הרב תחומי 4 הודעות החוג

 ובפורום 

לוח הודעות . (מערכת מידע הנמצאת באתר האינטרנט של האוניברסיטה ("היילרן)" ".        היילרן"  -ה

פרסום , שינויים בכיתות הלימוד, ביטולי שיעורים, החוג מאפשר לכם להתעדכן בנושאים כלליים

 . 'מועדי ערעורים וכד, ציונים

בנוסף הודעות . באחריותכם להיכנס ולהתעדכן האם התפרסמו הודעות במהלך הלימודים ובחופשות

 .                         -לגבי קורסים ספציפיים יתפרסמו תחת הודעות הקורס במערכת ה

 הסטודנטים תתנהל  כל התכתובת עם, י החלטת הנהלת האוניברסיטה"עפ -        שימו לב

בשרת של  ל חדשה"לכל סטודנט תיפתח תיבת דוא(. ל"דוא)באמצעות דואר אלקטרוני 

 .username@campus.haifa.ac.il  - תהיה בתבנית כתובת המייל. האוניברסיטה

 פורטל"תחת מידע ושירותי לסטודנט , באינטרנט"  

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

 

 

 .למעקב אחריה והתאמתה לתכנית הלימודים מוטלת על הסטודנטים, האחריות להרכבת מערכת השיעורים

mailto:username@student.haifa.ac.il
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ניתן לבצע את הפעולות ניתן לבצע את הפעולות   באתר האוניברסיטהבאתר האוניברסיטה  הסטודנטיםהסטודנטים" " פורטלפורטל""בב

  44הבאותהבאות

 במערכת השעורים הנוכחית  הבמערכת השיעורים של החוג וחוגים אחרים וכן צפיי הצפיי

 .אליה רשום הסטודנט

 במערכת שכר הלימוד של הסטודנט הצפיי. 

 בציונים הצפיי. 

 עדכון פרטים אישיים. 

 ביטולי שעורים. 

 חדרי לימוד. 

 פירוט אישורים. 

 לוח בחינות. 

 

  44ייהודעות לטלפון הסלולארהודעות לטלפון הסלולאר

תלמידים המעוניינים . ניתן לקבל מידע בנושא ביטולי שיעורים וציונים ישירות לטלפונים הניידים

ולדווח את הפרטים "( סטודנטים"תחת )באתר האוניברסיטה  םשבשירות זה מתבקשים להיר

 .הנדרשים

 

  44ביטול שעוריםביטול שעורים

 4מידע על ביטול שיעורים יומי ניתן לברר

 .בלוח המודעות של החוג באתר .7

 .   בהודעות הקורס במערכת ההיילרן .0

 (.ראה לעיל)למי שנרשם  יישירות לטלפון הסלולאר ..

 

 

בסמוך לרשימת , תוכלו לוודא את מספרי החדרים בהם יתקיימו הקורסים אליהם נרשמתם באתר האינטרנט

 .לא יינתנו מספרי החדרים בטלפון. הקורסים

 

 

 

 


