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 הנחיות לתהליך הרישום באינטרנט

 תהליך הרישום
 סעיף תפריט רישום לקורסים, דרך עמדת המידע לתמיד: כניסה לרישום

 
 

 
 
 

 (המערכת תוציא הודעה מתאימה)מצבים בהם לא תתאפשר כניסה 
 ל"חוב שכ/ אי תשלום מקדמה

 המסלול עדיין לא פתוח להרשמה
 :שיטת העבודה פשוטה

 

 תחום מהמודל להצגת השיעורים תריבח

בחר שיעור . 2
להצגת 
 המועדים

בחר תחום . 1
מהמודל להצגת 

 השיעורים

במידה . 3
, ונדרש תרגול
בחר קבוצת 

 תרגול

ם המועד א. 4
מתאים הירשם 

 לקורס

 

 ראשון בחירת תחוםבשלב 

 כדי להציג את השיעורים

 

 : איזור המודל

ז "לכל תחום לימוד מצויינות נ

 שנותרו להשלמתו
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 השיעורים
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 הכפתורים
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 בחירת שיעור להצגת מועדיו

 

 תצוגה גרפית של זמני השיעור

לכל שיעור מפורט : חלון השיעורים

מקומות , שם המרצה, מספרו, שמו

ז ומצויין האם הוא שיעור "נ, פנויים

 חובה

 בשלב זה בחירת שיעור

 כדי שיוצגו המועדים



 

 לתרגול רישום
 

 .כאשר לקורס יש תרגול יופיעו כל קבוצות התרגול לאחר בחירת השיעור

 .כאן לא יופיעו קבוצות מלאות, בשונה משיעורים רגילים

 

 גוליו לחלון המועדיםבחירה של השיעור מוסיפה את תר

 

 



 השלמת רישום
 

 פעיל כעת " הרשם לקורס"אם השיעור מתאים לסטודנט כפתור 
סמוך לביצוע הרישום האמיתי במסד , במהלך ביצוע ההרשמה מתבצעות בדיקות נוספות

 : הנתונים
בדיקה זו בשל מורכבותה מתבצעת , הבדיקה העיקרית היא בדיקה של עמידה בדרישות קדם

 .הרישום עצמורק בעת 

 .כמו כן מתבצעות מחדש בדיקות המכסה

 ('שיעור מלא וכו, עמידה בדרישות קדם-אי)במקרה של כשלון המערכת תוציא סיבה לכשלון 

באם הרישום הצליח תצא הודעה שהרישום בוצע בהצלחה והקורס יופיע במערכת 
 .הסטודנט

 

 

 

 מקרים אפשריים של כישלון
 

 .הרישום יתאפשרתופיע הודעה מתאימה ולא , אחרכאשר שיעור מתנגש עם שיעור  .1

 

בדבר תופיע הודעה , ו עומד בדרישות הקדם בזמן הרישוםכאשר הסטודנט אינ .2
 .הרישום לאחר לחיצה על כפתור ,דרישות הקדם החסרות

 

תופיע הודעה שהקבוצה מלאה לאחר לחיצה על כפתור , כאשר הקבוצה מלאה .3
 .הרישום

 

 .היא לא תופיע כאופציה לבחירה, כאשר קבוצת התרגול מלאה .4

 



 שיעורים להחלפה
 

 "שיעורים להחלפה"כפתור בשם  נוסףביועץ הווירטואלי 
 

חובה  אותו הוא השיעור כל קבוצות כאשר הסטודנט יבחר להחליף שיעור חובה יוצגו לפניו 
 .מעוניין להחליף

 
וצגו לפניו כל השיעורים מהתחום של השיעור אותו כאשר הסטודנט יבחר להחליף שיעורי בחירה י

 .הוא מעוניין להחליף
 

כ "ואח, " פילוסופיה של החינוך"בתמונה , י לחיצה על השיעור במערכת "ההחלפה מתבצעת ע
במערכת תופיע הודעה לסטודנט על היותו במצב של ," שיעורים להחלפה"לחיצה על כפתור 

ורים אליהם ניתן להחליף במקרה זה קבוצה אחרת של בצד ימין יופיעו השיע, החלפת שיעור
  "פילוסופיה של החינוך "השיעור 

 
 .ההחלפה היא בנפרד עבור השיעור ועבור התרגיל, במידה ומדובר בשיעור ותרגיל

 
 

 



 
 

 

 

 

 ביטול של שיעור
 

 .יש להציב את הסמן על שיעורים המופיעים באזור המערכת ולהקליק
 .לביטולכפתור הרישום מתחלף 

 .תגרום למחיקת השיעור מהמערכת, לחיצה על בטל רישום

 .במידה ומדובר בשיעור עם תרגיל יימחק גם השיעור וגם התרגיל

 

  


