
באינטרנט לרישום הנחיות
ל מחו מועמדים



באתר חשבון יצירת שלב
הכניסה סיסמת את המייל לכתובת תקבלו דקות מספר לאחר הכניסה בדף חדש חשבון ליצור עליכם

הטכנית לתמיכה לפנות נא למייל הודעה קיבלתם ולא במידה



ל מחו למועמדים המיועד האתר בחירת שלב
כתוב בו השמאלי בעיגול לבחור עליכם לאתר הכניסה לאחר



שלב בחירת שלב
בחרו



תכנית בחירת שלב
בתכנית יבחרו אוקטובר פ תש הלימודים לשנת מועמדים

הלימודים שנת לכל אלא הראשון לסמסטר רק מתייחסת אינה זו בחירה לב שימו



שפות במספר והסברים הנחיות ובו ההרשמה לאתר הגעתם זה בשלב



טפסים מילוי א
טפסים ארבעה למלא עליכם

אישיים פרטים טופס
קודמים לימודים טופס

שעולה עד שניות מספר לחכות ואז התואר סוג את קודם לבחור יש עדיפויות בחירת טופס
החוגים רשימת

תשלום לאחר הצהרה טופס
מהטפסים אחד כל לגבי פירוט יש ההרשמה הנחיות של בלינק



תשלום ב
המתאימה הקטגוריה את לבחור יש התשלום לדף לינק יש הטפסים לרשימת מתחת

רגילים רישום דמי
כעת שלומדים לתלמידים או ראשון לתואר ונרשמים המכינה בתכנית כעת שלומדים לתלמידים מיועדים מופחתים רישום דמי

אחר מסוג לתואר ונרשמים באוניברסיטה
לתלמידים או תואר באותו אחר לחוג ונרשמים באוניברסיטה כעת שלומדים לתלמידים מיועד בלבד הרשמה ערכת דמי תשלום

הכללים פי על פטור להם ויש אוניברסיטה עובדי הוריהם או שהם
ההצהרה לטופס להעתיק עליכם זה מספר אסמכתא מספר ובו תשלום אישור שלכם המייל לכתובת תקבלו התשלום ביצוע לאחר

תשלום הוכחת כמסמך להעלות עליכם המייל של המסך צילום את
כהוכחת האישור של מסך צילום ויעלו העיסקה אישור מספר את יכתבו הישראלי האתר דרך בטעות נרשמו אשר מועמדים

תשלום
בשלב שוב לשלם תנסו אל דקות מספר בתוך האישור עם המייל את קיבלתם לא אך התשלום הצלחת על הודעה וקיבלתם במידה

ל נכנסה ההודעה אם בידקו ראשון
המייל לכתובת לבדיקה אלינו פנו אנא הגיעה לא אכן וההודעה במידה



מסמכים העלאת ג
התהליך את לסיים כדי להעלות שיש חובה מסמכי

קודמים לימודים על תעודות
חיים קורות

זר דרכון או ישראלית זהות תעודת צילום
רישום דמי תשלום הוכחת

ב ובחרו שמאל בצד בתפריט הסתכלו מסמכים להעלות כדי חובה אינם המסמכים שאר
לטופס שהועלו למסמכים בנוסף מקוריים מסמכים להציג יידרשו ללימודים יתקבלו אשר מועמדים



את מהתפריט לבחור וגם שם למסמך לתת יש שבאתר הטכניות ההוראות לפי מסמך מעלים כאשר חשוב
המתאים המסמך סוג



הבקשה של סופית הגשה ד
למסמכים וגם עצמם לטפסים גם הגשה לבצע יש במסך

בהצלחה השלבים כל את שעברו בבקשות רק מטפלים אנו



שני לתואר למועמדים נוסף מידע
תחת נמצאים אלו טפסים נוסף טופס למלא צורך יש חוגים במספר

ולבחור הכניסה לדף לחזור יש אליהם להגיע מנת על



המתאים לקישור ומשם ל להיכנס יש והוספתה הלימודים תכנית בחירת לאחר

למאלה ההנחיות לפי של טפסים למלא יצטרכו הפקולטה של הטופס את כל קודם מילאו אשר מועמדים גם
צעד לחזור יש ברשימה מופיע לא ל מחו לתלמידים והמדור במידה ולבחור הכניסה לדף לחזור ניתן

השמאל בעיגול ל חו תלמידי לבחור כדי אחורה אחד


