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  בחוג ללימודי אסיה' אל תלמידי שנה א

  ,שלום רב

  

  . אנו מברכים אותך על החלטתך ללמוד בחוג ללימודי אסיה

  .30.10.2011 -בעתידה להתחיל  ב"שנת הלימודים תשע

בין השעות  תאריכים הבאיםבמזכירות החוג תעמוד לרשותך במתן ייעוץ להכנת תוכנית לימודים 

12:00-10:00:  

 5.9.2011בתאריך  , נ-אתלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות     -      

  8.9.2011בתאריך , ת-סתלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות    -      

  :נא לתאם ייעוץ עם מזכירות החוג במייל

studies@univ.haifa.ac.il-asian 

וחשב דרך פורטל חוגי של החוג ללימודי אסיה יבצעו רישום ממ- במסלול הדו' תלמידי שנה א

  !בלבד 17:00- ל 15:00: בין השעות  15.9.2011-ב הרישום של אוניברסיטת חיפה

  .בבוקר שלמחרת 07:00בערב ועד  22:00יתאפשרו שינויים בין השעות , מתאריך זה ואילך

 16:00המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה  6.11.2011ועד  9.10.2011 תאריךהחל מ

  .עד חצות בלבד המערכת תהיה פתוחה, 6.11.2011 ,ביום האחרון. רתלמח 08:00ועד 

  

  

  

  .ב"ל תשע"לשנה' ולסמסטר ב' לסמסטר א מראשיש להירשם ! שימו לב

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  :מידע נחוץ לצורך הרישום

  .125: קוד החוג ללימודי אסיה הינו

  .ברישום 1שלב = ' שנה א). 01או ( 1 :חוגי הינו מסלול מספר- מסלול דו

    תחת  WWW.HAIFA.AC.IL: ת מפורטות לרישום מופיעות באתר אוניברסיטת חיפההנחיו 

הנחיות לרישום "ב  עבורכם גם "מצ, כמו כן". מידע ושירותים לסטודנט" - –" סטודנטים" 

  ".ממוחשב

  

  :לצורך הרישום לחוג אנו מצרפים

 .בחוג' רה של שנה ארשימת שיעורי החובה והבחי. 1

   תמונות פספורט  2 ולהעביר למזכירות החוג בצירוףטופס פרטים אישיים אותו יש למלא . 2

  .במעמד הייעוץלהחזיר למזכירות החוג  חובהאת הטופס . אימייל זמינה וכתובת

  .הנחיות לרישום ממוחשב. 3

  ,תוספות בקורסי הלימוד מעת לעת/ייתכנו שינויים: שימו לב

  ,להתעדכן ביום הרישום ובמהלך שבוע השינויים נא, לכן

  ".הודעות" שוניתתחת ל, באתר החוג

  

  רשימת קורסים עדכנית ניתן לראות כל הזמן באתר החוג ללימודי אסיה

http://asia.haifa.ac.il  או באתר אוניברסיטת חיפה תחת" מידע לסטודנטים"תחת לינק :  

  ").חפש"שם החוג מתוך הרשימה ו, יש להקיש סמסטר רצוי( ב"קטלוג הקורסים תשע"

  :אנא קראו היטב את ההוראות הבאות, על מנת להקל עליכם בבניית המערכת

 60בהיקף של  חוגי על התלמידים להשלים תוכנית לימודים בחוג ללימודי אסיה-במסלול הדו

  ).נקודות זכות נוספות בחוג השני 60 -לבנוסף (נקודות זכות לכל התואר הראשון 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  :'תוכנית הלימודים לשנה א

  קורסי חובה למגמת סין .1

  ז"נ 1      )        'אסמסטר (אוריינות אקדמית   .1

    ארבעמתוך ה אחתבקבוצה רק לבחור עליך 

   )01קבוצה ( 01א125.1007: מספר קורס

  או

   )02קבוצה ( 02א125.1007: מספר קורס

  או

  )03קבוצה ( 03א125.1007: מספר קורס

  או

  )04קבוצה ( 04א125.1007: מספר קורס

  

  ז"נ 4      )'סמסטר א(מבוא לציוויליזציה סינית . 2

  01א125.1312: מספר קורס

  ז"נ 4      )'סמסטר ב(מבוא לציוויליזציה יפנית . 3

  01ב125.1102: מספר קורס

  או

  ז"נ 4      )'סמסטר א(מבוא לציוויליזציה ההודית 

  01א125.1503: מספר הקורס

  ז"נ 4          )'סמסטר א(' סינית א. 4

  )אחת בלבדיש לבחור בקבוצה ( 01/02א125.1350 :מספר הקורס

  

  קורסי חובה למגמת יפן  . 2

  ז"נ 1                     )  'אסמסטר (אוריינות אקדמית . 1

    ארבעמתוך ה אחתבקבוצה רק לבחור  עליך

   )01קבוצה ( 01א125.1007: מספר קורס

  או

   )02קבוצה ( 02א125.1007: מספר קורס

  או



 

 

 

  )03קבוצה ( 03א125.1007: מספר קורס

  או

  )04קבוצה ( 04א125.1007: מספר קורס

  ז"נ 4      )'סמסטר ב(מבוא לציוויליזציה יפנית . 2

  01ב125.1102: מספר קורס

  ז"נ 4      )'סמסטר א(מבוא לציוויליזציה סינית . 3

  01א125.1312: מספר קורס

  או

  ז"נ 4      )'סמסטר א(מבוא לציוויליזציה ההודית 

  01א125.1503: מספר הקורס

  ז"נ 4          )'סמסטר א( 'יפנית א. 4

  01א125.1150 :מספר הקורס

  

  קורסי חובה למגמת הודו. 3

  ז"נ 1                     )  'אסמסטר (אוריינות אקדמית . 1

  ארבעהמתוך  אחתבקבוצה רק לבחור  עליך

   )01קבוצה ( 01א125.1007: מספר קורס

  או

   )02קבוצה ( 02א125.1007: מספר קורס

  או

  )03קבוצה ( 03א125.1007: מספר קורס

  או

  )04קבוצה ( 04א125.1007: מספר קורס

  ז"נ 4         )'סמסטר א(מבוא לציוויליזציה ההודית . 2

  01א125.1503: מספר הקורס

  ז"נ 4      )'סמסטר ב(מבוא לציוויליזציה יפנית . 3

  01ב125.1102: מספר קורס

  או

  ז  "נ 4      )'סמסטר א(מבוא לציוויליזציה סינית 

  01א125.1312: מספר קורס

  ז "נ 2          )'סמסטר א(' הינדי א. 4

    01א125.1550 :מספר הקורס



 

 

 

   :'קורסי בחירה של שנה א

ז בכדי לסיים את התואר "נ 20אנו ממליצים לסטודנטים לקחת בכל אחת משנות הלימוד לפחות 

  .יש להשלים את החסר עם קורסי בחירה, ז שהן בגדר חובה"מעבר לנ). בשלוש שנים(כנדרש 

  : 'סמסטר א

  ז"נ 2יה בראי הקולנוע         תרבות והיסטור: קוריאה. 1

  01א125.1606 :מספר הקורס

  ז"נ 2                         מבוא לקוריאה הטרום מודרנית. 2

  01א125.1604 :מספר הקורס

  

  

  ז"נ 2                          בודהיזם ואמנויות הזן ביפן ,זן. 3

  01א125.1140מספר הקורס 

  ז"נ 2                  מבוא לדתות הודו. 4

  01א125.1512רס מספר הקו

  ז"נ 2                      'קוריאנית א. 5

  01א125.1650מספר הקורס 

  :'סמסטר ב

  ז"נ 4                                                'סינית ב. 1

  )'מיועד לסטודנטים שסיימו בהצלחה סינית א( 01ב125.1351 :מספר הקורס

  ז"נ 4                                                             'יפנית ב. 2

                               ) 'מיועד לסטודנטים שסיימו בהצלחה יפנית א( 01ב125.1151 :מספר הקורס

  ז"נ 2                                                             'הינדי ב. 3

    )'מיועד לסטודנטים שסיימו בהצלחה הינדי א(  01ב125.1551 :מספר הקורס

  ז"נ 2                        'קוריאנית ב. 4

  01ב125.1651ספר הקורס מ

  ז"נ 4                                      מבוא לקוריאה המודרנית . 5    

  01ב125.1605מספר הקורס 

  ז"נ 2                                   מבוא לפילוסופיה הודית. 6

  01ב125.1505מספר הקורס 

  ז"נ 2                         מבוא לפילוסופיה סינית. 7

  01ב125.1318מספר הקורס 



 

 

 

ועל עמידה בתנאי המעבר והלימוד מוטלת על , ערכתהאחריות על הרכבת המ :חשוב לציין

  !ה בלבד/התלמיד

ולבדוק אם ) בבניין הראשי 2קומה (אנא הקפידו להוציא תדפיס קורסים מעודכן ממדור אישורים 

  .הרישום בוצע לשביעות רצונכם

  ). הורדה והוספה של קורסים(ייתכנו שינויים , כמו כן

: בלינק הבא" הודעות"יש להמשיך ולהתעדכן באתר החוג באינטרנט תחת לשונית 

http://asia.haifa.ac.il/message.php  

  

באוקטובר יתקיים בחוג ללימודי אסיה  27-ב :לתשומת לבכם

  .'יום אוריינטציה לתלמידי שנה א

מידע על תכנית הלימודים ועל , רות עם סגל החוגהכ: בתכנית

  , אפשרויות ללימודים עתידיים

  חלוקת תעודות לסטודנטים מצטיינים 

  'ב- ו' אשנים בין מסיימי מ

  .והיכרות עם ועד הסטודנטים של החוג

באגף  146חדר , באודיטוריום הספריההאירוע יתקיים 

: שעה תפורסם בהמשך באתר החוג , החדש

http://asia.haifa.ac.il/index.php  

  !נוכחותכם חשובה

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  מידע כללי

   :ראש החוג

   ארנית שניר "ד

  .מגדל אשכול, 11קומה ', א1102: חדר מספר

 research.haifa.ac.ilshanio@ :מייל

  

  :מזכירות החוג ללימודי אסיה

  עדי למדן: החוגעוזרת מנהלית לראש 

  סיון רון: מזכירת החוג

  .1102חדר , 11קומה , מזכירות החוג נמצאת במגדל אשכול

  .אנא הקפידו על כך. 12:00-10:00בין השעות ' ה -'שעות הקבלה במזכירות החוג הן בימים א

  04-8288539: מספר הפקס 04-8288501: מספרי הטלפון במזכירות החוג

  .studies@univ.haifa.ac.il-asian– -מיילבת הניתן גם לפנות באמצעות כתו

  

  :ץ לתלמידי תואר ראשוןועיי

  שחרר "ד, א"הב ץניתן לפנות ליוע) חריגה מחובות תכנית הלימודים: כגון(במקרים של בקשות מיוחדות 

  .יםשעות הקבלה תפורסמנה במהלך שנת הלימוד. רהב

  research.haifa.ac.ilshakhar@ :מייל

  

  

  :לוחות המודעות של החוג

  בבנין 11ליד מזכירות החוג בקומה וכן ) קומת הספריה( 600 –לוח המודעות של החוג נמצא בקומת ה 

  .באתר החוג" הודעות" שוניתהודעות שוטפות ניתן לראות גם תחת ל. אשכול

  :חיפוש קורסים ומרצים

  שירותים" :דרך אתר האוניברסיטה בתפריט, מרצים-ומרצים גם במערכת קורסים ניתן לחפש קורסים

  ". חיפוש קורסים ומרצים"תפריט -תת, "לסטודנט

  



 

 

 

  :חדרי הלימוד

  הקורסים אליהם נרשמתם עם תחילת הסמסטר על מתקיימיםתוכלו לוודא את מספרי החדרים בהם 

  .לרשימת הקורסיםבסמוך , לוחות המודעות של החוג או באתר האינטרנט ביג

  :תפריט, האינטרנט של האוניברסיטהבאתר  מידע על ביטולי שיעורים ניתן לקבל :עוריםיביטולי ש

  ". מידע ושירותים לסטודנט"תפריט -תת, שירותים לסטודנט

  :בחינות ציונים ועבודות

ת גם את מועדי הבחינות ניתן יהיה לראו. כל סטודנט יקבל אישור לנבחן לביתובמהלך הסמסטר  .1

 --- " סטודנטים"לינק (ציונים ניתן לראות באתר האינטרנט של האוניברסיטה . בפורטל האישי

  ).לשונית ציונים---לשונית הודעות(וגם באתר החוג  ")פורטל-מידע ושירותים לסטודנט"

 בחינות וציונים וכן את תקנון: איהינכם מתבקשים לקרוא בעיון את הפרקים בשנתון הדנים בנוש .2

  .ים המפרט את הזכאות לבחינה במועד חריגהלימוד

  .תמונות פספורט 2עם  ימי הייעוץנא מלאו את הספח הבא והביאו אותו למזכירות החוג עד ל .3

  

  

  :שם פרטי          :שם משפחה

  

  :מספר טלפון נייד          :ז.מספר ת

  

  :ל"כתובת דוא

  

  :מגמת לימוד

  
  

   י אסיההחוג ללימודסגל ומזכירות מ, שנה טובה ופוריה לכולכם
  
  
  



 

 

 

  
  הנחיות לרישום ממוחשב דרך הפורטל

  
  ,ה/ית יקר/סטודנט

 

בהתאם לחלונות הזמן , הרישום של האוניברסיטהבמערכת לקורסים יחל הרישום  14.9.2011בתאריך 

בכניסה סטודנטים המבקשים סיוע בבעיות הקשורות ). דלהלן 3י פירוט בסעיף /ראה(האישיים  

בין ' ה-'בימים א 8240856או  8249250: יעוץ סטודנטים בטלפונים הבאיםילנא לפנות   לפורטל

  .התמיכה תינתן בטלפון 20:00-8:00השעות 

   

  .בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום ניתן לפנות למרכזת החוג
  :לדוגמה

 ת להירשם לא מופיע לרישום/אליו הינך מעוניין קורס •

  הרואים קורסים עם קוד שונ •

 מועדי רישום לא נכונים •

  מועדי רישום לשלושה חוגים  •

 מתקבלת הודעת שגיאה על תנאי קדם של קורס שלמדת ועברת בהצלחהקורס בעת ניסיון רישום ל •

 ת להירשם מופיע ללא אירועים/קורס אליו הינך מעוניין •

 אינו מופיע לרישום קורסיםהמופיע בקטלוג הקורס  •

 

  
  :בעיות עתידיות ברישום נה למנועתעזורלפניכם מספר המלצות אשר 

  
  .לפני תחילת הרישום ימים 10עד לשלם את התשלום הראשון  יש. 1

בכדי לבדוק לפני מועד הרישום עם הסיסמה הראשונית  הרישום מערכת למומלץ לנסות ולהיכנס . 2

  .שלא קיימת בעיה בכניסה למערכת

  .וק את זמני הרישום האישיים שלךהרישום ולבדמערכת יש להיכנס ל 07.09.2011  -החל מה. 3

  .ם הכניסה למערכת יפתח מסך מידע לסטודנטע

  ". מועדי רישום"יש לבחור  בתפריט מצד ימין באפשרות " רישום סמסטריאלי" -יש לבחור ב

  . ת/ה לומד/חלונות רישום מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקבלת או בהן את-ב

בשנת לימודים ה /ה רשום/אליה אתם לתכנית לימודים המוקציהאישי כדי לצפות בזמני הרישום 

  .בשורה המתאימה  לחץ על , וסמסטר מסוימים

  לתכנית הלימודים האישי המציגה את זמני הרישום , כדוגמת החלונית הבאה, תפתח חלונית



 

 

 

  

  .לסגירת החלונית לחץ על 

. במסך רישום סמסטריאליהמדריך נמצא ". רישום באינטרנט"ניתן למצוא מדריך  מערכתבתוך ה. 4

  ".רישום באינטרנט"יפתח המדריך , הוראות לרישום-בחר בתפריט מצד ימין  ב

וכן  ,הרישוםמערכת ב ניתן למצוא סרט הדרכה המסביר כיצד ניתן להירשם באתר האוניברסיטה. 5

  .מערכתלת בכניסה כיצד ניתן לפתור בעיות טכניומדריך 

לשונית " ולבחור את, יש להיכנס לאתר האוניברסיטהולבעיות טכניות למדריך  ,על מנת להגיע לסרט

  ":סטודנטים

  

  

  

  .:  בעמודה השמאלית מופיע הקישור למדריך

מידע ושירותים , למידה מתוקשבת: ת ומערכהקשורים בבמדריך זה ניתן למצוא בעיות ופתרונות 
  .ת"לסטודנט ותו

  



 

 

 

  . :  מופיע הקישור לסרטלמדריך לעזרה הטכנית מתחת 

  ,בברכה

  עפרה פוגלהוט 

   SAPראש מערך תמיכה במשתמשי 

 חיפה' אוני

 

  

  


