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תלמידי שנה א' יקרים !
ברכות חמות עם קבלתכם לחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשע"ח !
במידה ואינך מעוניין להתחיל את לימודיך בחוג  -אנא שלח אלינו info@cs.haifa.ac.il :Mail

אנו מקיימים שבוע אוריינטציה וקורס הכנה ללימודים אקדמיים
בין התאריכים 15.10.17-22.10.17
מידע מפורט ,אופן ההרשמה ואתר הקורס ניתן למצוא ב:
/http://cs.haifa.ac.il/orientation
שימו לב! ההשתתפות בקורס ההכנה הינה חובה! בסיום הקורס יתקיים מבחן.
קורס זה מהווה דרישת קדם לקורסים הניתנים בסמסטר הראשון ללימודים בחוג.
חובה להירשם לקורס הכנה מראש !

סמסטר א' שנה"ל תשע"ח יחל ביום א' .22.10.17
ההכנות לקראת שנת הלימודים בעיצומן וברצוננו לעדכן אתכם לגבי סדרי הרישום לקורסים:
הרישום למרבית חוגי האוניברסיטה הינו ממוחשב ומוגבל ל 3-מועדים:
.1

מועדי רישום ייחודיים לחוג  -תואר -שלב לימוד של הסטודנט.

לתלמידי שנה א' בחוג למדעי המחשב :יום ה' 14.9.17 ,בין השעות 13-15
.2

החל מאותו תאריך רישום ( )14.9.17כל לילה משעה  22:00ועד  07:00למחרת.

.3

מתום תקופת הרישום של כל החוגים (החל מתאריך  )15.10.17יהיה הפורטל פתוח
לרישום ולשינויים בין השעות  16:00ועד  08:00למחרת ,עד תום תקופת השינויים
( -29.10.17יום אחרון עד חצות בלבד).

 למרות ששובר התשלום הראשון מאפשר תשלום עד  ,14.9.17יש לשלם שובר זה כשבוע ימים
לפני ביצוע הרישום הממוחשב .רק תלמידים ששילמו תשלום ראשון ותשלומם נקלט במערכת
(ניתן לבדוק בפורטל האישי שלכם) יוכלו לבצע רישום ממוחשב .למשלמים באיחור קיימת
אפשרות להציג קבלה על תשלום מקדמה במדור שכר לימוד ולבקש הסרת חסימה ,יש לבצע זאת
ישירות מול המדור.
.http://mt.haifa.ac.il/index.php/about-us-tuition-fees-menu
קיימת אפשרות לשלם בכרטיס אשראי דרך אתר המחלקה להרשמה.
 מומלץ לנסות ולהיכנס לפורטל כשבוע לפני תחילת מועד הרישום על מנת לבדוק שלא קיימת
בעיה בכניסה למערכת וכן כדי לבדוק את מועדי הרישום האישיים שלכם( .נא לראות דף
הנחיות לרישום מאת מערך תמיכה של אגף המחשוב ומערכות מידע)

החוג למדעי המחשב ,אוניברסיטת חיפה ,הר הכרמל ,חיפה  ,31905טל' , 04-8240259 :פקס04-8249331 :
http://cs.haifa.ac.il
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באתר החוג במידע לסטודנט לתואר ראשון
/https://sites.hevra.haifa.ac.il/cs
נמצאים קבצים הבאים:
 מידע על שבוע אוריינטציה וקורס הכנה ללימודים אקדמיים לתלמידים המתחילים
שנה א' בתואר ראשון לשנה"ל תשע"ח .מי שטרם נרשם יש להירשם בהתאם להנחיות.
 דפי מידע לתלמידי תואר ראשון לשנה"ל תשע"ח
קובץ זה כולל מידע חשוב מאוד ,יש לקרוא בעיון ולפעול בהתאם להנחיות המפורטות.
 שנתון החוג תשע"ח
קובץ זה כולל את רשימת הקורסים בחוג לשנה"ל תשע" .שינויים ועדכונים יפורסמו
בלוח ההודעות החוגי ,נא לעקוב.
 מכתב הנחיות לרישום מאת מערך תמיכה ממוחשב
הערות כלליות:
יש לוודא מה מסלול הלימודים שאליו התקבלת ,לאתר בתוך דפי המידע את תוכנית

הלימודים ולהרכיב מערכת שעות ע"פ התוכנית במסלול זה.
עם בניית מערכת הלימודים ,יש להזינה בפורטל האוניברסיטה ע"פ ההנחיות

המופיעות הן באתר האוניברסיטה ,הן בדפי המידע של החוג בתאריכים ובשעות
המפורטים בדף הקודם.
בנייה ושינויים במערכת הלימודים יתבצעו ע"י הסטודנט בלבד דרך המערכת

הממוחשבת  -פורטל .לא יתקבלו פניות לביצוע הרישום ע"י המזכירות !
פניות הסטודנטים יתקבלו ויטופלו רק דרך מערכת פורטל פניות הסטודנטים

(ניתן להתחבר מדף הבית של אתר החוג – פורטל פניות הסטודנטים)

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת !
מזכירות החוג למדעי המחשב
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