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 19/09/2021 

  שנה א -בניית מערכת שעות תשפ"ב

 

  יקרים, סטודנטים

 שיחת היכרות עם ראשי המחלקות תתקיים בזום ביום שלישי 

  משך()קישור יישלח בה :0010בשעה  12.10.21בתאריך 

 בזום:  דאח יום לימודים יתקייםכל מחלקה בדים תשפ"ב בשנת הלימו

 יום א -המחלקה לפסיכולוגיה

 יום ב  -המחלקה למדעי החיים

 יום ג  -המחלקה למערכות מידע

  יום ה -המחלקה להפרעות בתקשורת

 

 בתאריכים: במידע האישי מתבצע הרישום לקורסים 

 תאריך שנה מחלקה

, מערכות מידע, מדעי פסיכולוגיה
 החיים, הפרעות בתקשורת

6/10/21-4 א  

 
5.11.21-24.10.21תקופת שינויים   

 
 חשוב! בניית מערכת מתאפשרת רק לאחר תשלום מקדמת שכר לימוד לתשפ"ב

  08:30 בשעה נפתח הרישום

  8588134-08 בטלפון: 8:30-13:00 השעות בין תמיכה לקבל ניתן הרישום בימי

  tmicha@achva.ac.il ובמייל

 נתי הרישום הוא רישום ש ."חבילת שיעורים"להסטודנטים ברישום  בניית המערכת תתבצע ע"י

 )במחלקה למערכות מידע גם סמסטר קיץ(  וכולל את סמסטר א' וסמסטר ב'.

               בהתאם, לפי שנת לימוד מכילה את כל השיעורים המותאמים לסטודנטים שעורים" ת"חביל

 שנתון אשר מגדיר את מתווה תכנית הלימודים. ל

 

 

 

 

mailto:tmicha@achva.ac.il


        

_____________________________________________________________________ 
 בית הספר למדעים 

7980400המכללה האקדמית אחוה ד.נ שקמים   
www.achva.ac.il 

 

 

 

 לתשומת לבך,

 ייתכנו שינויים בכפוף לאילוצי מערכת עד פתיחת שנה"ל. .1

העדפה ובחירה בחבילה אחת על פני אחרת הינה על מספר חבילות לבחירה, במידה וקיימות  .2

 .)הקורסים בחבילה זהים(בסיס מקום פנוי בקורסים המאוגדים בחבילה 

 :גם ל נוסף לרישום לחבילה, עליך להירשם .3

 רמתך באנגלית מוצגת בדף הרישום לקורסים.קורסי אנגלית בהתאם לרמה.       

 באנגלית ולהגיע לרמת "פטור" באנגליתב להשלים את חובותיו להזכירך, סטודנט מחוי      

  עד סוף שנה ב'.      

יופיעו במסך רישום אלו קורסים ללא חלון זמן והמאוגדים בחבילה,  לקורסים מקווניםשים לב  .4

 ."קורסים ללא מועד"לקורס בתצוגה תחת כפתור 

 

 איך נרשמים לחבילת שיעורים? 
 

 החבילה המוצעת < לחיצה על כפתור "רישום  לחבילה".מידע אישי< מסך רישום לקורסים < בחירת 

 

 
 

 הקורסים ישנו צבעם לירוק. הרישום הצליח.

 

 מומלץ להדפיס את המערכת כדי לראות שנרשמת כראוי

 

 

 

 

 

 טלפון מייל מחלקה שם

 hila_zakai@ACHVA.AC.IL 08-8588051 רב תחומי , מדעי החיים הילה זכאי

 שירלי כהן
פסיכולוגיה, מערכות מידע, מערכות 

 Shirly_c@achva.ac.il 08-8588078 מידע ומדעי המחשב, רב תחומי 

 Maya_po@achva.ac.il 08-8588014 הפרעות בתקשורת מאיה פוטרוך
 

 

 הסטודנטים. בנושא מערכת השעות ניתן לפנות לרכזות בעיה בכל

 לרכזת הרלבנטית. מייל שלח או הודעה השאר נא, הפעילות עומס מפאת מענה, שאין במקרה
 
 


