
מערכת הקורסים ואופן הרישום

2.9.2020מערכת הרישום לקורסים תהיה פתוחה מהתאריך  

15.9.2020ועד התאריך  

בטווח תאריכים אלו על הסטודנטים להרכיב את מערכת השעות והקורסים  

.'ולסמסטר ב' לסמסטר א

.ישנם קורסי חובה וישנם קורסי בחירה עם הגרלות

.יתפרסמו תוצאות השיבוצים22.9.2020בתאריך  

מתאריך פרסום השיבוצים ועד סיום תקופת השינויים ניתן יהיה לבצע שינויים  
.במערכת על בסיס מקום פנוי

ברוואלדש פאול "ולרווחה חברתית עסציאליתבית הספר לעבודה 

תכנית המוסמך בעבודה סוציאלית



קורסי חובה והכשרה מעשית  –לפניכם מערכת השעות של תכנית ההשלמות 
(  ס ומתעדכנת באתר"מערכת השעות מופיעה באתר ביה)



"נט-רישום"–אופן הכניסה למערכת הרישום לקורסים 

/https://new.huji.ac.il-יש להיכנס לאתר האוניברסיטה העברית . 1

"סטודנטים"וללחוץ על שדה  

https://new.huji.ac.il/


"רישום לקורסים"יש ללחוץ על שדה 2.



"נט–מערכת הרישום "יש ללחוץ על שדה 3.

באפשרותכם לצפות בסרטון הדרכה לשימוש במערכת הרישום נט, לפני שלוחצים



:מגיעים למערכת הרישום לקורסים" הרישום נט"לאחר לחיצה על שדה מערכת . 4

ספרות וקוד אישי8זהות בן ' יש להקיש מס

וללחוץ על המשך



המגמה והמסלול אליהם התקבלתם, החוג: מסך בו מופיעים. 5

יש לסמן את המסלול שמופיע וללחוץ על המשך



(מופיע בצד ימין למעלה)נפתחת המערכת עם שלושה שלבים 6.

:יש להקפיד ולמלא את שלושת השלבים

בחירת קורסים  1.

בניית מערכת  2.

אישור מערכת3.



הכשרה מקצועית/ יש לסמן את קורסי החובה . בחירת קורסים: 1שלב 

2ובסיום להמשיך לשלב ,  וחובת בחירה



:כך נראית דוגמא לאחר סימון ובחירת הקורסים



בניית מערכת: 2שלב 

.  ומתחת מופיע מקרא( ב+ ' סמסטר א)בצד ימין מופיעים הקורסים בהם בחרתם 

.בצד שמאל מופיעה מערכת השעות אליה יש לשבץ את הקורסים

,  (אם ישנן)ייפתח חלון באמצע עם פרטי ומועדי הקורס וחלוקה לקבוצות , י לחיצה על הקורס"ע

.  יש לסמן אותו על מנת שישובץ במערכת השעות

יש לוודא כי אתם משבצים את כל הקורסים שבחרתם במערכת השעות



.הנחיית קבוצות3279קורס –הקורס היחיד שמתקיימת בו הגרלה ממוחשבת 
.ולאשר1' יש לסמן אותו בדירוג במס. קבוצות3יש בו 



אישור מערכת:  3שלב 

.יופיעו לפניכם רשימת הקורסים אותם שיבצתם במערכת
.יש לבדוק ולתקן במידת הצורך

.ללא אישור לא ייקלט טופס הלימודים.  אישורלאישור המערכת יש ללחוץ על 



מאחלים לכן ולכם הצלחה רבה

בריא ובטוח, קיץ נעים

ושנת לימודים מהנה ופורייה

צוות תכנית המוסמך

ברוואלדש פאול "ולרווחה חברתית עסציאליתבית הספר לעבודה 

תכנית המוסמך בעבודה סוציאלית


