לסטודנטים שלום רב,
לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ד ,אנו מבקשים להציג בפניכם מידע בנושאי מחשוב ,שנשמח לתת במסגרת מרכז
השירות והתמיכה של אגף מחשוב ומערכות מידע:
דואר אלקטרוני Campus -
אינטרנט אלחוטי בקמפוס eduroam -
ברחבי הקמפוס פרוסה רשת אלחוטית ששמה “,”Eduroam
עבור כל סטודנט שבצע מערכת שעות נפתח חשבון דוא"ל
( Campusגודל  .)10GBחשבון זה הינו הדוא”ל הרשמי אליו
נשלחות כל ההודעות מהאוניברסיטה.
ניתן לבצע העברה של התכתובות מחשבון זה לכתובת דוא”ל
אישית.
לקבלת הפרטים יש לגשת לאתר האוניברסיטה " סטודנטים"
"מידע ושירותים לסטודנט" "מידע ושירותים" "פרטי
חשבון מחשב ודוא"ל".

במידה והינך עם מחשב נישא ו /או טלפון נייד ניתן להגדיר את
הרשת בעזרת המדריכים הנמצאים באתר :
http://eduroam.haifa.ac.il
שם משתמש<<@haifa.ac.il :ת.ז 9 .ספרות>>
סיסמה :סיסמת הכניסה למערכת הSSO -

מערכת סיסמה אחידה – Single Sign On
 למידה מתוקשבת (.)Moodle ספרייה  -תו"ת (תדפיסים ותמונות) ,כרטיס קורא. פורטל הסטודנטים.בכניסה למערכת יש להזין מס' ת.ז 9( .ספרות) וסיסמה ראשונית
(מס' ת.ז ,).במידה וישנה בעיה בהזדהות ניתן ללחוץ על הקישור
"שכחתי סיסמה" ,בתהליך זה יישלח קישור לדוא"ל  Campusשלך
המאפשר שינוי סיסמה.

מערכת למידה מתוקשבת HighLearn :ו
Moodle
מערכת למידה מתוקשבת ,מאפשרת צפייה בקורסים
המתוקשבים מהמחשב הביתי.
הקורסים מכילים מידע אודות החומר הנלמד ,הרצאות מוקלטות,
מטלות ועוד.

כיתות ובקתות מחשבים
ניתן להסתייע בכיתות ובקתות המחשבים שבקמפוס
האוניברסיטה .פרטים אודות זמינות הכיתות והתוכנות בכל כיתה
ניתן למצוא בדף כיתות ובקתות מחשבים.

התחברות למאגרי המידע של הספרייה
מהבית
מאגרי המידע של הספרייה אינם נגישים למשתמשים המחוברים
לאינטרנט באמצעות ספק אינטרנט חיצוני (למשל בזק בינלאומי,
נטוויז'ן).
באמצעות הזדהות באתר זה ,משאבי האוניברסיטה נגישים לכלל
המשתמשים.
הערה :למשתמשים אשר מחוברים לאוניברסיטה כספק
אינטרנט ,משאבי האוניברסיטה נגישים ישירות מדף הבית של
האוניברסיטה.
הנחיות להתחברות מהבית.

פורטל הסטודנטים
פורטל הסטודנטים כולל מידע אודות:
ציונים ,מערכת שעות ,הזמנת אישורים ,פרטי חשבון דוא"ל
 ,Campusרכישת תוכנות (כגון  )spssועוד.

רכישת תוכנות בהסכמים מיוחדים
תוכנות סטטיסטיות ,תוכנות מתמטיות ,אנטי וירוס (ללא עלות),
תוכנות מיקרוסופט מוזלות ועוד...
לרכישת תוכנות יש לגשת לאתר האוניברסיטה " סטודנטים"
"טפסים" "רכישת תוכנות" .התשלום באמצעות כרטיס
אשראי.

למי פונים ,איך ומתי?
 .1טופס פתיחת קריאה.
 .2מוקד תמיכה טלפוני ,04-8240856 :ימים א  -ה  ,8:00-21:45שישי  .7:30-13:30לא ענינו? אנא ,השאירו
הודעה במשיבון ואנו מבטיחים לחזור.
 .3קבלת קהל :בניין ראשי ,קומת ה ,700 -חדר  .727/1ימים א  -ה.8:00-16:00 ,
 .4פעילות כיתות ובקתות המחשבים :ימים א  -ה  ,8:00-21:30שישי .8:00-13:30
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אתר . http://computing.haifa.ac.il :פנו אלינו ב –  - Facebookמוקד תמיכה אוניברסיטת
חיפה.

והכי חשוב ,בהצלחה בלימודים.
מוקד תמיכה ,אגף מחשוב ומערכות מידע.

