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    סטודנטים

   

  

  מידע ושירותים לסטודנט

   

 

     הזדהות
 

 ( ספרות9 – מספר תעודת זהות –סיסמה ראשונית )יש להזין מספר תעודת זהות וסיסמה 

 .למחיקת הנתונים וחזור על ההזנה" נקה"לחץ על , אם טעית

 

 

   

   כניסה 
 . ייפתח מסך אישי לסטודנט

 . מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקבלת או בהן אתה לומד" חלונות רישום" בלשונית 

 .בשנה וסמסטר מסוימים, בלשונית זו ניתן לראות את הזמנים בהם ניתן יהיה לבצע רישום לכל תכנית לימודים

 . בשורה המתאימה" הצגה"לחץ על , כדי לצפות בזמני הרישום המוקצים לתכנית לימודים בשנת לימודים וסמסטר מסוימים

 .תפתח חלונית המציגה את זמני הרישום לתכנית הלימודים בשנה ובסמסטר שנבחרו

 .לסגירת החלונית" יציאה"לחץ על 
 

 רישום לתכנית לימודים לשנה וסמסטר

ורק לאחר ' יש להירשם לסמסטר א. כדי להירשם לקורסים יש להירשם לתכנית לימודים לכל סמסטר בנפרד:   לתשומת 

 .'מכן להירשם לסמסטר ב

 

 ולחץ על ביצוע רישום" רישום סמסטריאלי"בחר ב, בחלונית מידע אישי לסטודנט. 

 בשורה המתאימה" רישום לתכנית לימודים"לחץ על , ייפתח מסך. 

  לסגירת החלונית" סגור חלון"לחץ על ". רישום בוצע" תתקבל הודעה. 

 

 .יהפוך הלחצן רישום לקורסים המתאים לפעיל, לאחר ביצוע הרישום לתכנית הלימודים לשנה וסמסטר

במקרה זה יהיה לחצן הרישום לא . לתכנית לימודים שלא במסגרת זמני הרישום שנקבעולא יתאפשר רישום  :   לתשומת )
 .(פעיל

 

 רישום לקורסים

 .'ובסמסטר ב' כדי להירשם לקורסים יש להירשם לתכנית לימודים רלבנטית בסמסטר א

 .בשורה המתאימה לביצוע רישום לקורסים במסגרת תכנית הלימודים בשנה ובסמסטר הרצויים" רישום לקורסים"לחץ על 

 .עם רשימת הקורסים בתכנית הלימודים" בחירה קורסים לתכנית לימודים"ייפתח מסך 

להזין את הפרמטרים , "פרמטרים לבחירה"כדי לבצע חיפוש של הקורסים הספציפיים אליהם ברצונך להירשם יש ללחוץ על 

". בצע סינון"ולחץ על  (' שנה ג– 3'   שנה ב– 2',  שנה א– 1 –מומלץ להזין את השדה רמה אקדמית )בשדות המתאימים 

 .( בטור חובהvקורסי החובה מסומנים ב )במסך יופיעו הקורסים הספציפיים 

 .(בהתאם לרשימת הקורסים המופיעה בסוף החוברת) בשורות המתאימות לקורסים אליהם ברצונך להירשם √סמן 

 ".הצג" ניתן לראות את התיאור הקצר של הקורס באמצעות לחיצה על 

 
 . להמשך הרישום" המשך רישום לקורסים"לחץ על 
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.  בשורה המתאימהבחר בקורס אליו ברצונך להירשם באמצעות לחיצה על ה . ייפתח מסך רישום לקורסים ואירועים

 ". תלמידי החוג"עליך לבחור רק חבילה המוגדרת ל

 .לקבלת רשימת האירועים הכלולים בחבילת האירועים, י לחיצה על השורה"בחר בחבילת האירועים המתאימה ע

 ".      שמור רישום"לאחר בחירת החבילה לחץ על 

 ".                                 סגור חלון"לחץ על ". רישום בוצע"תתקבל החלונית עם ההודעה 

 .- הקורס אליו נרשמת יסומן ב 

 .יש לחזור על התהליך לגבי כל הקורסים אותם עליך ללמוד

 

 שינוי רישום לקורס

המערכת תחזור למסך הקודם ותאפשר לך לחזור על תהליך בחירת . לחץ על שינוי אירועים בקורס, לשינוי רישום לקורס
 .חבילת האירועים

 

 

 ביטול רישום לקורס

 ".ביטול רישום לקורס"לחץ על , לביטול הרישום לקורס

 ".יציאה", "ביטול הרישום בוצע: "תתקבל חלונית הודעה

 .לסגירת החלונית" יציאה"לחץ על 

 .המערכת תחזור למסך הקודם ותאפשר המשך תהליך הרישום לקורסים

 
 


