רישום אינטרנטי לבחינה:
רישום אינטרנטי לכל מועד ייפתח כחודש לפני המועד עצמו ,התשלום יתבצע בכרטיס אשראי דרך
האתר.
על מנת להירשם למועד הרצוי ,יש להיכנס לאתר:
amiram.haifa.ac.il

בשורה הראשונה :יש להקליד מספר תעודת זהות
בשורה השנייה :יש להקליד סיסמה לפורטל ( סיסמה ראשונית מופיע במכתב הקבלה ללימודים)
יש לסמן במקום המיועד  V - I'm not a robotלהמתין עד להופעת  Vירוק

כניסה למערכת

מופיע טבלה
תאריך הבחינה -מופיע בתא הכחול ,מצד ימין (עמודה ימנית) .במידה ויש כמה אפשריות של
תאריכים ניתן לראות את התאריכים בתא ימין בטבלה
שעת הבחינה -ניתן לבחור את שעת הבחינה המתאימה למועמד ,השעות מופיעות בשורה האפורה
בראש הטבלה ( 14:00 ,13:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00בכל שעה יכולים להבחן רק  12נבחנים)
ברגע שהחלטת על התאריך והשעה ניתן ללחוץ על אחד התאים הלבנים(פנויים) תחת אותה
השעה.
במידה ואין באותה שעה תא לבן סימן שהשעה הזאת מלאה  ,יש לבחור שעה אחרת או מועד אחר
במידה ויש.

דוגמה :נבחרה בחינה  13.3.19בשעה  – 11:00הסטודנט בחר תא לבן תחת אותה שעה והוא נצבע
בצבע ירוק.

נפתח דף חדש "הזמנה חדשה"
מופיע תאריך הבחינה ושעת בחינה שבחרתה
למטה יש לאשר את התקנון ,לאחר קריאתו וללחוץ על "יצירת הזמנה"

נפתח דף חדש – יש ללחוץ על הכפתור "לתשלום בכרטיס אשראי"

נפתח דף חדש שבו מבצעים את התשלום בכרטיס אשראי

יש למלא את כל השדות ולסיום ללחוץ על כפתור "בצע תשלום"

בסוף התהליך – ישלח לדואר האלקטרוני שלך קבלה

חשוב :הרישום לבחינה יצליח רק במידה ונבחר תאריך שעה והשלמתה את התשלום.

נוהל ביטול רישום למבחן אמיר"ם
 .1סטודנטים שנרשמו למבחן ובסופו של דבר אינם מעוניינים להיבחן ,לרבות סטודנטים
שנדחו או ביטלו את לימודיהם ,חייבים לבטל את הרשמתם בכתב עד שבועיים לפני
תאריך המבחן .נא לציין בפניה :שם ,מספר תעודת זהות ,תאריך בחינה
את הפניה יש להעביר לדוא"ל . engkdam@univ.haifa.ac.il
 .2סטודנט שלא יבטל את הרשמתו ולא יבחן ,יחויב בעלות הבחינה (ללא החזר כספי).
 .3סטודנט שלא ניגש למבחן מסיבה מוצדקת יקבל החזר מלא .סיבה מוצדקת פירושה
אשפוז ,צו  , 8לידת ילד (של סטודנטית או של בת זוג של סטודנט)  /אבל (מדרגה
ראשונה) את הבקשה יש להגיש ,לא יאוחר משבועיים לאחר מועד הבחינה שאליה
היה רשום הנבחן אם כל האישורים לדוא"ל .engkdam@univ.haifa.ac.il

