
 

 

 סמסטרהמידע כללי לקראת תחילת              
 

 .10.00שעה   19.10.17' ה םיום הכוון" לסטודנטים חדשים ביוב" יפתח חורף תשע"ח סמסטר
 .22.10.17' אביום   חלוהלימודים י                                       (שלח בנפרד ע"י הפקולטהזמנה תה)

)להוציא  179.26. עד 179.31.בין התאריכים:  דרך האינטרנטייערך  למקצועותהמוקדם הרישום 
למי שטרם   3.10.17עד   1.10.17במועד נוסף בין התאריכים:  וכן (א' רה"ש-ערה"ש ו 20.9-21.9

הרישום יעשה   .על מועדי הרישוםע"פ המידע המופיע באתר  זאת ,נרשם אף לא למקצוע אחד

     Ug.technion.ac.il:                  בכתובת באתר לימודי הסמכה באופן עצמאי 
 

 לנוחיותך, ריכזנו מידע חיוני שיעזור לך לפני תחילת לימודיך.
 

 ()סיסמא  סודיקוד 

רשם יבעזרת הקוד ניתן לה - לאחר קוד אישי זהאין למסור SMS הקוד נשלח אליך בהודעת 
לסטודנט אחר לבטל קורסים ליון ציונים.  מסירת הקוד תאפשר ילמקצועות ולהזמין אישורים וג

 ך ולהזמין בשמך אישורים.יוניאליהם נרשמת, לראות את צ
 

 ורישום למקצועות מערכת השעות

מקצועות  בנושא הסבר כולללפי מסלולי לימוד רשימת מקצועות החובה של הסמסטר הראשון 
רכות ומע בפריסה שבועיתמספר מסלולים של מערכות שעות , למקצועות החובה ואופן הרישום

מערכת  לך בעת תכנון ויעזר חומר זה. מופיעים באתר לדוגמא בלבד מצומצמתשעות בתצוגה 
 השעות והרישום למקצועות.

 
 .יש צורך במספר הזהות ובקוד אישיבמחשב  במקצועות רישום/שינויים כדי לבצע לתשומת לב:

 
 במערכת השעות תקופת שינויים

 מפתיחת הסמסטר.  שבועייםבמשך כ במערכת השעותללא תשלום   שינויים ו/או רישוםניתן לבצע 
  נוסף במערכת השעות. שינויים או רישוםלכל סטודנט יש מועד אישי שונה שהחל ממנו יוכל לבצע 

 זימון" ואז "מידע אישי" כפתור - באינטרנט באתר לימודי הסמכהיופיע המועד האישי שלך 
 הסמסטר.לתחילת סמוך  "לרישום

 
 מוד חדרי לי

ופרטים  מעודכנת הכוללת חדרי לימודשעות מערכת באתר פתיחת הסמסטר מתפרסמת  לקראת
כפתור " ואז מידע כלליכפתור "ב  וכד', תאריכי בחינות שמות מרצים כגון: על המקצועות נוספים 

 "חפש"והקשה על כפתור המבוקש  "מספר המקצוע"הכנסת " מקצועות הסמכה חיפוש"
 .בתחתית המסך

        
 קטלוג לימודי הסמכה

בקטלוג מרוכז מידע על תקנות  .באתר לימודי הסמכה והמדריך השימושי מופיעים הקטלוג
 .אקדמיות, תכניות לימוד, פרשיות לימוד ונושאים כלליים

 
 מעונות סטודנטים

   .8292284מידע על קבלת מעונות בטכניון ניתן לקבל במשרד המעונות טל':  
 

                                                                                                                           
 

 ב ה צ ל ח ה,                                                                                                                             
 מדור הוראה                                                                                                           


