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 הנחיות לביצוע שיבוץ מקוון בפורטל הסטודנטים

 .לקורסים להשתבץלמו מקדמה יכולים יששוסטודנטיות רק סטודנטים : חשוב

 .לשיבוץ )הנקודות מופיעות בסוגריים( נ"זבהם נותרו שרק בסעיפים  להירשם לקורסיםניתן 

 , לחלקם אפשר להשתבץ רק דרךפתוחים לשיבוץ על ידי הסטודנט הקורסיםלא כל 

 .הפקולטות

כדי קורס חובה בשנה היעודה צריך לפנות למזכירות הפקולטה שלו  השליםשלא  סטודנט

 קורס זה.השלמת שישבצו אותו ל

 

 לבצע שיבוץ מקוון יש להיכנס לפורטל הסטודנט וללחוץ על "רישום לקורסים"כדי 

 

 

 .לבחור את המסלול המבוקש עליךמסלולים לכמה רשום אתה  אם
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 :נבחרמסלול ההמצד ימין בחלק העליון יופיע ו ,מסך שיבוץ קורסיםלאחר הבחירה ייפתח 

 

 

כדי לראות את הקורסים  .פתחו החובות האקדמיים של הסטודנטילאחר בחירת המסלול י

 להשתבץ יש ללחוץ על השורה המתאימה. אפשר אליהם ש
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לעיין בפרטי הקורס כדי להשתבץ. אפשר אליהם שבצד ימין יוצגו הקורסים שבחלק התחתון 

 .ל "בחר/י"יש ללחוץ ע

 

 

לקורס יש ללחוץ על הכפתור הרשמה. ללא הלחיצה  להירשםכדי  .הקורס יוצג בלוח שבועי

 .לא יבוצע הרישום לקורס ,על הכפתור
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 לאחר הרישום תתקבל ההודעה "נרשם בהצלחה".
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 :אליו נרשמת כעת יופיע בצבע צהובשהקורס 

 

 

 

 .03-6902345: פנות לתמיכה בטלפון, אפשר ללקורסים השיבוץבעיה בתהליך במקרה של 

 

 


