חוברת מידע לתואר שני
שנת לימודים תש"פ

-מרכז ייעוץ למועמדים-

מולטי
מא טר!

אוניברסיטת חיפה מציגה :מהפכת המולטיברסיטה גם בתואר השני

שיטת המולטיברסיטה
מרחבי
למידה
מתקדמים

מולטי-
דיסציפלינריות

הקניית
כלים
יישומיים

מרחבי למידה מתקדמים  -לצד הוראה פרונטלית ,הלימודים מתקיימים גם במעבדות מחקר,
מרחבי למידה טכנולוגיים ,כיתות חכמות ,סיורי שטח ,סדנאות ועוד.
מולטי דיסציפלינריות  -תוכניות והתמחויות רבות לתואר שני הן רב־תחומיות בהגדרתן .מספר
דוגמאות :אינטראקציית אדם ומחשב; סוציולוגיה ארגונית יישומית; תקשורת אסטרטגית ויחסי
ציבור; משפטים ללא משפטנים; תזונה בריאות והתנהגות; טיפול באמצעות אומנויות; טכנולוגיות
בחינוך; חשיבה מתמטית ומוח; הנחיית קבוצות; קריאה ואוריינות; לימודי אוצרות; התמודדות עם
מצבי חירום; קוגניציה מוח והתנהגות; התוכנית הבינתחומית להתפתחות הילד; אסטרטגיה ימית;
פסיכוביולגיה; קרימינולוגיה ,משפט וטכנולוגיה ,בריאות הציבור; ועוד.
הקניית כלים יישומיים  -למידה התנסותית-מעשית תוך שילוב ייחודי של האקדמיה בשטח:
פרקטיקום בארגונים ,לימודי שדה ,פרויקט סיום ,פורום עסקים ,הרצאות אורח ,סטאז' מעשי  -הן
מספר דוגמאות לשילוב השטח בלימודי התואר השני.

הרשות ללימודים מתקדמים
אודות הרשות

על הרשות ללימודים מתקדמים אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור על לימודי התארים
השני והשלישי .היא אחראית לקביעת דרישות הקבלה ללימודי תואר שני בפקולטות ובבתי הספר,
לפתיחת חוגי לימוד ומסלולים חדשים לתארים מתקדמים ולקביעת סטנדרטים אקדמיים למתן תואר
שני .הרשות מפקחת הלכה למעשה על ביצוע התקנונים והנהלים הנוגעים לתארים המתקדמים.
הרשות מופקדת על חלוקת מלגות ומענקי מחקר לתלמידים מצטיינים ומסייעת במימון הוצאות
הקשורות בביצוע פרויקטים ועבודות מחקר.
בראש הרשות ללימודים מתקדמים עומד הדיקן ללימודים מתקדמים הנבחר בידי הסנאט
ובהמלצת הרקטור.
הרשות ללימודים מתקדמים
graduate@research.haifa.ac.il
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לימודי תואר שני
מטרת הלימודים לתואר מוסמך היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התלמיד בתחומי הלימוד
שלמד במסגרת לימודיו לתואר בוגר ולהכשירו לקראת מחקר בתחום התמחותו.
כל חוג באוניברסיטת חיפה רשאי לקבוע דרישות לימודיות על פי צורכי החוג ,ובתנאי שאינן מקילות
מהדרישות של תקנון לימודי תואר שני .נהלים חוגיים המוסיפים על התקנון אך לא גורעים ממנו יפורסמו
בנפרד על ידי החוגים.
לקבלת פרטים על חוגי הלימוד לתואר שני ,תוכניות ייחודיות ותנאי הקבלה יש ליצור קשר עם הרשות
ללימודים מתקדמים .טלפון ,04-8240109 :פקס04-8240746 :

מלגות ומענקים
במסגרת מדיניות קידום הלימודים המתקדמים האוניברסיטה שוקדת להעמיק את מערך המלגות המוענקות
לתלמידי התארים המתקדמים .הרשות ללימודים מתקדמים מפתחת "סלי תמיכה" מגוונים ,המיועדים
לתלמידים מצטיינים אשר מגלים מחויבות למחקר והמוכנים להשקיע את מלוא זמנם ללימודים.
הזכאות למלגה נקבעת על פי מצוינות ,הישגים אקדמיים ,תקינות אקדמית ומנהלית וקצב הלימודים.
הסטודנט חייב לענות על הקריטריונים המופיעים בתקנון מלגות ולקבל את המלצת החוג ואת אישור
הרשות ללימודים מתקדמים .בכל שנת לימודים ייתכנו שינויים בקריטריונים להענקת המלגות השונות
אשר יפורסמו מבעוד מועד.

מלגות ופרסים המוענקים בתקופת הלימודים מטעם קרנות חיצוניות
מדי שנה מוענקים ,נוסף על המלגות הרגילות ,פרסים ,מענקים ומלגות לסטודנטים הלומדים לתואר שני.
הפרסים והמלגות מוענקים ממשרדי ממשלה שונים ומקרנות ציבוריות בארץ ובחו"ל המכירים בחשיבות
קידום ההשכלה הגבוהה בקרב סטודנטים לתארים מתקדמים.
סטודנטים העונים על דרישות קרנות אלו מומלצים בידי הרשות ללימודים מתקדמים כמועמדים ראויים
לקבלת מלגה מטעמה .לסטודנטים מוענקות מלגות אישיות מטעם הקרן ו/או באמצעות הרשות ללימודים
מתקדמים .בתוקף תפקידו רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים להחליט באיזה מקרה סטודנט לא יהא זכאי
לקבל מלגה ובאילו מקרים מדובר ב"כפל מלגות".
מלגות לתואר שניhttp://graduate.haifa.ac.il :
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הפקולטה למדעי החברה
החוג למנהל עסקים MBA
תואר שני ושלישי
•מנהל עסקים למנהלים
•ניהול בינלאומי (באנגלית)
•ניהול ארגונים ללא כוונות רווח
•ניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין
•ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש
•תוכנית בינלאומית בקיימות
•ניהול ספנות ונמלים
• MBAמחקרי

החוג לניהול משאבי
טבע וסביבה
תואר שני ושלישי
•ניהול משאבי טבע וסביבה
•ניהול קיימות בסביבה בנויה
•ניהול ומדיניות אנרגיה
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הפקולטה למדעי החברה
ביה"ס למדעי המדינה
תואר שני ושלישי
המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית
•ביקורת ציבורית ופנימית
•מנהל בשלטון המקומי
•מנהל ומדיניות ציבורית למנהלים
•עתידים  -צוערים לשלטון מקומי

המחלקה ליחסים בינלאומיים
• ניהול משא ומתן וקבלת החלטות ביחסים
בינלאומיים
•לימודי דיפלומטיה (בשפה האנגלית)

המחלקה לממשל ורעיון מדיני
•לימודי דמוקרטיה
•פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

ביטחון לאומי
•ביטחון לאומי (תוכנית באנגלית)
•ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

בית הספר לקרימינולוגיה
תואר שני

•התמחות בחקר פשיעה והתמכרויות
•התמחות בחקר פשיעה משפט וחברה
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גיאוגרפיה ולימודי סביבה
תואר שני ושלישי

•תכנון ופיתוח משאבי תיירות
•התמודדות עם מצבי חירום
•לימודי מים
•גאוגרפיה סביבתית למורים
•התמודדות עם מצבי חירום – לימודי אש
•מערכות מידע מרחבי (ממ"ג וחישה מרחוק)

כלכלה

תואר שני ושלישי
•התמחות במימון
•התמחות בכלכלה התנהגותית בשיתוף עם
הטכניון
•מסלול מחקרי בשיתוף עם הטכניון

מדעי המחשב
תואר שני ושלישי

מערכות מידע
תואר שני ושלישי

•אינטראקציית אדם־מחשב

הפקולטה למדעי החברה
סוציולוגיה

תואר שני ושלישי
•פיתוח ארגוני־מערכתי
•סוציולוגיה ארגונית־יישומית
•סוציולוגיה עיונית לעובדי הוראה

אנתרופולוגיה
תואר שני ושלישי

•אנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית

סטטיסטיקה

תואר שני ושלישי
•מגמה לאקטואריה
•מגמה ללימודי איכות
•מגמה ללוגיסטיקה
•תוכנית בינלאומית

פסיכולוגיה

תואר שני ושלישי

פסיכולוגיה מחקרית
•קוגניציה מוח והתנהגות
•פסיכולוגיה חברתית
•פסיכולוגיה התפתחותית
•מוח ופסיכופתולוגיה
•מוח ופסיכופתולוגיה – מסלול ביולוגים

פסיכולוגיה קלינית – מדעית
•מסלול קליני של טווח החיים
•מסלול קליני של הילד
•מסלול נוירו־פסיכולוגיה קלינית

תקשורת

תואר שני ושלישי
•תקשורת אסטרטגית ויחסי ציבור

התוכנית הבינתחומית
בהתפתחות הילד
תואר שני

•תוכנית בינלאומית (בשפה האנגלית)

התוכנית הבינתחומית בלימודי
שלום וניהול סכסוכים
תואר שני (בשפה האנגלית)
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הפקולטה למשפטים
משפטים
תואר שני ושלישי
•תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים/יות
•תואר שני אירופאי למשפט וכלכלה

תוכניות התמחות בסמסטר קיץ
•התמחות במשפט וטכנולוגיה
•התמחות במשפט ובריאות
•התמחות בתורת השפיטה וההליך הפלילי
•התמחות במשפט מנהלי אזרחי
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הפקולטה למדעי הטבע
ביולוגיה אבולוציונית
וסביבתית
תואר שני ושלישי
•ביו־אינפורמטיקה

בית ספר למדעי הים
תואר שני ושלישי

ביולוגיה ימית

ביולוגיה של האדם

תואר שני ושלישי

תואר שני ושלישי

מדעים גאו  -ימיים

•ביו־אינפורמטיקה

סגול לנוירו־ביולוגיה
תואר שני ושלישי
•ביו־אינפורמטיקה

מתמטיקה
תואר שני ושלישי
•מתמטיקה טהורה
•מתמטיקה עם מדעי המחשב
•מתמטיקה וחינוך
•מתמטיקה למדעי החברה

תואר שני ושלישי
•תוכנית בינלאומית (בשפה האנגלית)
•ביו־אינפורמטיקה

ציוויליזציות ימיות
תואר שני ושלישי
•תוכנית בינלאומית (בשפה האנגלית)

טכנולוגיות ימיות
תואר שני
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הפקולטה למדעי הרוח
ארכיאולוגיה

לימודי ישראל

תואר שני ושלישי

תואר שני ושלישי

•מגמה לשימור מורשת התרבות החומרית
•תוכנית בינלאומית
•המקרא בראי הארכיאולוגיה

אומנות
תואר שני

בית הספר להיסטוריה:
היסטוריה כללית
תואר שני ושלישי

•התמחות במדעי הדתות
•התמחות בתרבות הקלאסית
•התמחות בלימודי ארה"ב
•התמחות בלימודי אירופה המודרנית
•תוכנית למורים

לימודי המזרח התיכון
והאסלאם
תואר שני ושלישי

לימודי תעודה  -מידענות וספרנות
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•התמחות בתיירות בישראל למורי דרך
•מדינת ישראל ויהדות בת־זמננו
•התמחות במדעי הדתות
•תוכנית בינלאומית
•התמחות באוצרות מורשת
•יהדות ארצות הברית ומדינת ישראל (רודרמן)

תולדות האומנות
תואר שני ושלישי
•התמחות בלימודי אוצרות

מוזיקה
תואר שני
•קומפוזיציה
•מוזיקולוגיה היסטורית
•מוזיקה ותרבויות בנות זמננו

מקרא
•המקרא ועולמו
•מקרא בראי הארכיאולוגיה

הפקולטה למדעי הרוח
היסטוריה של עם ישראל

לשון עברית

תואר שני ושלישי

תואר שני ושלישי

•התמחות בעמיות יהודית
•התמחות במדינת ישראל ויהדות בת זמננו
•תולדות עם ישראל בעת החדשה
•תוכנית אזרחות
•תרבות ישראל – ספרות ,מחשבה והיסטוריה
•לימודי רוסיה ומזרח אירופה
•תולדות יהודי פולין ומזרח אירופה

מחשבת ישראל
תואר שני ושלישי
•לימודי יהדות (בשפה האנגלית)

לימודי אסיה
תואר שני ושלישי
•שוקי אסיה

לימודי נשים ומגדר
תואר שני

לימודי שואה (בשפה האנגלית)
תואר שני

ספרות עברית והשוואתית
תואר שני ושלישי
•כתיבה יוצרת
•לימודי רוסיה ומזרח אירופה
•עריכה ספרותית ותרגום
•תרבות ישראל – ספרות ,מחשבה והיסטוריה

פילוסופיה
תואר שני ושלישי
•התמחות בפילוסופיה של המדע והרציונליות

שפה וספרות אנגלית
תואר שני ושלישי

שפה וספרות ערבית
תואר שני ושלישי

•תוכנית למורים בערבית

תרבות הקולנוע
תואר שני

לימודי תרבות
תואר שני
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הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
בית הספר לבריאות הציבור
תואר שני ושלישי

•בריאות הקהילה
•קידום בריאות
•אפידמיולוגיה
•מנהל מערכות בריאות
•בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית
•ניהול מערכות בריאות
•תזונה בריאות והתנהגות
•שירותי בריאות נפש
•תוכנית בינלאומית

בית הספר לעבודה סוציאלית
תואר שני ושלישי

•תחום קליני
•תחום מנהיגות ושינוי חברתי
•תחום משפחה
•תחום ילד ונוער
•תחום שיקום ובריאות
•תחום טראומה

בית הספר לטיפול באמצעות
אומנויות
תואר שני ושלישי

•אומנות חזותית
•דרמה תרפיה
•תנועה ומחול
•מוזיקה
•תוכנית למטפלים מנוסים

בריאות נפש קהילתית
תואר שני ושלישי
•שירותי בריאות נפש (בשיתוף עם בית ספר
לבריאות הציבור)

גרונטולוגיה  -מדעי הזקנה
תואר שני ושלישי
•מדיניות ומנהל
•טיפול בזקן ובמשפחתו
•גרונטולוגיה פיננסית

הפרעות בתקשורת
תואר שני ושלישי

סיעוד

תואר שני ושלישי
•ניהול סימפטומים
•ניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד

פיזיותרפיה
תואר שני
•פעילות גופנית ,מאמץ ובריאות

ריפוי בעיסוק
תואר שני ושלישי

שירותי אנוש
תואר שני ושלישי
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הפקולטה לחינוך
חינוך מיוחד

למידה הוראה והדרכה

תואר שני ושלישי

תואר שני ושלישי

•אוטיזם ולקויות התפתחותיות
•הפרעות רגשיות ובעיות התנהגות

חינוך מתמטי
תואר שני ושלישי

•קשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה
•מתמטיקה וחינוך
•טכנולוגיות בשירות החינוך המתמטי
•התמחות בחשיבה מתמטית ומוח
•הנחיית מורים למתמטיקה

ייעוץ והתפתחות האדם
תואר שני ושלישי

•ייעוץ חינוכי
•ביבליותרפיה
•חינוך והתפתחות האדם
•תוכנית רב־תחומית בחינוך והתפתחות
בגיל הרך
•הנחיית קבוצות
•פסיכותרפיה אינטגרטיבית
•ייעוץ והדרכת הורים

•פיתוח מערכות חינוך
•טכנולוגיות בחינוך
•חקר החינוך האלטרנטיבי

לקויות למידה
תואר שני ושלישי
•התמחות בשפה הערבית
•מוח ולמידה
•קשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה
•קריאה ואוריינות
•קריאה ואוריינות  -בשפה הערבית
•פסיכולוגיה חינוכית

מנהיגות ומדיניות בחינוך
תואר שני ושלישי

•ניהול מערכות חינוך
•חינוך ,חברה ותרבות

13

סדרי הרשמה
אופן ההרשמה

ההרשמה לאוניברסיטת חיפה תתאפשר באמצעות דף האינטרנט המאובטח בלבד
 https://candidate.haifa.ac.il/irj/portalובאמצעות כרטיס אשראי.
עלות דמי ההרשמה  +טופס הרשמה לשנה"ל תש"פ.₪ 464 :

הוספת חוג לימוד חדש  /שינוי עדיפות או תוכנית לימודים:

מועמדים חדשים ותלמידים בפועל אשר כבר הגישו בקשה להירשם לשנה“ל תש"פ ומבקשים
לשנות או להוסיף עדיפויות יעשו זאת באמצעות האתרhttps://candidate.haifa.ac.il/irj/portal :
* התשלום בגין שינוי  /הוספת עדיפויות יתבצע באמצעות האתר לעיל.
* דמי שינוי עדיפויות נקבעו ל 50%-מדמי ההרשמה ,למעט שינויים של מסלול לימודים בתוך אותו
החוג שעבורם העלות תסתכם ב 100-ש“ח בלבד.

מסמכים נדרשים לצורך הרשמה לתארים מתקדמים ולימודי
תעודה:

מועמדים נדרשים להמציא מסמכים מקוריים של אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים (למעט בוגרי
אוניברסיטת חיפה) .למידע מפורט על אופן הגשת מסמכים נא לעיין באתר המחלקה להרשמה.
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הודעות למועמדים "הודעה לנרשם"

מועמדים אשר ביצעו הרשמתם יקבלו אישור להרשמתם הכולל את הנתונים כפי שנמסרו על
ידם באמצעות כתובת הדוא"ל שמילאו בעת הרשמתם .ניתן לבדוק מצב הרשמה באמצעות אתר
"מצב מועמדות".

הודעת קבלה

מועמדים שימציאו את כל התעודות והנתונים הנדרשים וקבלתם תאושר בידי ועדת קבלה חוגית
והרשות ללימודים מתקדמים יקבלו הודעת קבלה לאוניברסיטה.
הודעות על החלטת קבלה או דחייה יינתנו בכתב ,אך ורק בידי המחלקה להרשמה וקבלה.
החלטה על קבלה כוחה יפה בנוגע לשנת הלימודים הרשומה בה .אם לא יתחיל המועמד בלימודיו
בשנה הרשומה בהודעת הקבלה ויבקש ללמוד בעתיד ,יהא עליו להירשם ולעמוד מחדש בדרישות
הקבלה לאוניברסיטה.

שינוי בנתונים אישיים

יש להודיע בכתב למחלקה להרשמה וקבלה על כל שינוי שחל בנתונים האישיים (שם ,כתובת,
תעודות ,ציונים וכו׳) .בכל תכתובת הקשורה בהרשמה לאוניברסיטה יש לציין שם פרטי ,שם
משפחה ,מספר תעודת זהות  /דרכון ,כתובת מדויקת הכוללת מיקוד וכן פירוט החוגים המבוקשים.
פירוט המועדים שבהם ניתן לקבל החזר מלא או חלקי על תשלום המקדמה אם המועמד הודיע
על ביטול הרשמתו  -מופיע בדף "תקנון שכר לימוד" שבאתר.

היחידה למעונות ודיור

לכל סטודנט שיתקבל ללימודי תואר מתקדם באוניברסיטה מובטח דיור במעונות ברמה גבוהה
בתנאי שיחל את לימודיו בסמסטר הראשון של השנה האקדמית.
סטודנט שיחל את לימודיו במהלך שנת הלימודים יזכה בדיור במעונות על בסיס מקום פנוי.
הדיור במעונות מותנה בהרשמה למעונות .טפסים ניתן להוריד מהאתר:
hudorms.haifa.ac.il

המחלקה להרשמהgraduate@univ.haifa.ac.il | 04-8249103 | 04-8249991 :
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לקבלת מידע נוסף על החוגים והתוכניות
השונות שלחו מסרון  SMSעם הקוד המבוקש
למספר055-9700700 :
דוגמה :למידע על החוג לפסיכולוגיה יש לשלוח את הקוד  202למספר 055-9700700
 2000ביה"ס הבינלאומי
שירותים לסטודנט
888

שכר לימוד

113

ביה"ס לאומנויות  -החוג לאומנות ויצירה

444

מרכז ייעוץ למועמדים

124

ביה"ס לאומנויות  -החוג למוזיקה

555

דיקאנט הסטודנטים

118

ביה"ס לאומנויות  -החוג לתיאטרון

999

רב הקמפוס

119

החוג לארכיאולוגיה

1000

אגודת הסטודנטים

108

החוג להיסטוריה כללית

333

המחלקה להרשמה

125

החוג ללימודי אסיה

106

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם

115

החוג ללימודי ישראל

128

תוכנית ללימודי נשים ומגדר

219

החוג לאנתרופולוגיה

129

תוכנית ללימודי תרבות

201

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

103

החוג ללשון עברית

215

התוכנית להתפתחות הילד

101

החוג למקרא

206

החוג לכלכלה

122

החוג לספרות עברית והשוואתית

הפקולטה למשפטים
250

הפקולטה למשפטים

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר

16

הפקולטה למדעי הרוח

205

ביה"ס למדעי המדינה

107

החוג לפילוסופיה

203

החוג למדעי המחשב

109

החוג לשפה וספרות אנגלית

214

החוג למערכות מידע

105

החוג לשפה וספרות ערבית

204

החוג לסוציולוגיה

111

החוג לתולדות האומנות

207

החוג לסטטיסטיקה

116

היסטוריה של עם ישראל

202

החוג לפסיכולוגיה

126

תוכנית לתרבות הקולנוע

200

ביה"ס לקרימינולוגיה

127

MA Holocaust Studies

208

החוג לתקשורת

216

MA German and European Studies

209

החוג למנהל עסקים

213

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

הפקולטה לחינוך
319

החוג לחינוך מיוחד

317

החוג לחינוך מתמטי

318

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

313

החוג ללמידה ,הוראה והדרכה

 308החוג ללקויות למידה
316

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

ביה"ס למדעי הים ע"ש צ‘רני
227

החוג לביולוגיה ימית

229

החוג לטכנולוגיות ימיות ע"ש האטר

224

החוג למדעים גיאו־ימיים ע"ש שטראוס

120

החוג לציוויליזציות ימיות

הפקולטה למדעי הטבע
221

החוג לביולוגיה אבולוציונית

225

החוג לביולוגיה של האדם

210

החוג למתמטיקה

222

חוג לניורוביולוגיה

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
286

ביה"ס לבריאות הציבור

 285החוג לבריאות נפש קהילתית
287

החוג לגרונטולוגיה  -מדעי הזקנה

292

החוג להפרעות בתקשורת

 300ביה"ס לטיפול באמצעות אומנויות
290

החוג לסיעוד

 288ביה"ס לעבודה סוציאלית
295

החוג לפיזיותרפיה

320

החוג לריפוי בעיסוק

289

החוג לשירותי אנוש

17

10
01
02
03

סיבות נוספות למה ללמוד באוניברסיטת חיפה

04
05
06
07
08
09
10
18

מגוון רחב של תוכניות לתואר שני.

מיטב החוקרים בתחומי דעת שונים.

מספר מסלולים לתואר :מסלול רגיל ללא תיזה (בחינה/פרויקט גמר) ,מסלול
מחקרי עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) ,מסלול מואץ לתואר שני
ומסלול אישי.

מעבדות מחקר ומכשור המסייעים בהנחלת הידע.

אפשרות לשילוב פעילות מחקרית־אקדמית ענפה עם תרומה לחברה ולקהילה.
אפשרויות לתוכניות לימודים לתואר שני בשנה קלנדרית אחת או ביום
לימודים מרוכז*.
מגוון תוכניות בינלאומיות בשפה האנגלית.

ספרייה אוניברסיטאית איכותית.

פתרונות דיור ומעונות.

מרכז ספורט.

*בתוכניות נבחרות

צוות מיומן ומקצועי ישמח לעמוד לרשותכם
בכל שאלה במרכז הייעוץ למועמדים חדשים
ימים א'-ה' ,בין השעות 18:30-15:00 ,13:30-9:00
מומלץ לקבוע מראש בטלפון1-800-300-032 :
בניין בית הסטודנט ,קומה  ,0חדר 027

למידע נוסףwww.haifa.ac.il :
לשיחה עם יועץ לימודים1-800-300-032 :
חפשו אותנו בפייסבוק" :אוניברסיטת חיפה עמוד המועמדים הרשמי״
אוניברסיטת חיפה ,שד' אבא חושי  ,199הר הכרמל 3498838

