תחנת רישום לקורסים באינטרנט
מדריך למשתמש – צד סטודנט

חפש קורס
"חפש קורס" – מאפשר חיפוש ורישום לקורסים לפי :קוד קורס ,שם קורס ,שם מרצה ,תוכנית רצויה
ומועדי הקורס .החלק התחתון של התפריט מציג מידע כללי אודות הניקוד שנצבר ברישום לקורסים
בשנה הנוכחית.
כפתור ה"איפוס טבלה זמנית" יהיה קיים רק בזמן תרגול המחלקות את המערכת .יש ללחוץ על כפתור
זה במידה והמחלקה שינתה משהו בתוכנית הלימודים וברצונה לבדוק באופן מיידי את השפעת השינוי
על סטודנט ספציפי .לאחר מכן יש ללחוץ שנית על כפתור "חפש קורס".

חפש קורס לפי קוד
ני תן להזין את קוד הנושא (ללא הקבוצה) בשדה "קוד קורס" וללחוץ על "חיפוש קורס לפי קוד" .יופיע
מסך עם פירוט הקבוצות של הקורס .ממסך זה ניתן לבצע רישום לקבוצה הרצויה דרך כפתור "רישום
לקורס".

רישום לקורס
לחיצה על כפתור "רישום לקורס" תרשום אותנו לקורס הרצוי.
אם הרישום בוצע בהצלחה ,תופיע על כך הודעה.
הרישום יכול להיכשל מסיבות שונות ,כגון אי עמידה בתנאי קדם ,חפיפה וכו' .במקרה כזה תופיע הודעה
המודיעה על כישלון ,בצירוף הסיבה לכך ,והרישום יידחה.
במידה והקורס מלא ,לא יהיה ניתן לבחור באופציה "רישום לקורס".
פרטים נוספים
ניתן לצפות בפרטים נוספים על הקבוצה ,בלחיצה על" :פרטים נוספים" .דוגמא לפרטים נוספים הוא – נ"ז
של הקורס ,שפת ההוראה ,תנאי קדם הקשורים לקורס זה ,והערות מיוחדות.
גם ממסך ה"פרטים הנוספים" ניתן לבצע רישום לקורס .במידה והקורס מלא יש אפשרות להשתלב
ממסך זה ברשימת המתנה ,דרך כפתור "כניסה לרשימת המתנה".

אות ראשונה של שם קורס – ניתן לבחור את האות הראשונה של הקורס אותו אנו מחפשים ,מתיבת
הגלילה ,וללחוץ על כפתור "חיפוש קורס לפי שם קורס".
יופיע מסך עם שמות כל הקורסים אותם מורשה הסטודנט ללמוד מתוך תוכנית הלימודים שלו ,כולל כללי,
יסוד וכו' .המתחילים באות שנבחרה.

ליד כל קורס מופיעה המילה "הצג" ,ולחיצה עליה תוביל למסך המאפשר רישום לקורס ,פרטים נוספים
וכדו'.

אות ראשונה בשם המשפחה של המרצה – ניתן לבצע חיפוש קורס ע"פ שם המרצה המלמד את הקורס.
יש לבחור את האות הראשונה של שם משפחתו של המרצה מתיבת הגלילה ,וללחוץ על כפתור "חיפוש
קורס לפי שם מרצה".
תופיע רשימה של שמות כל המרצים ששם משפחתם מתחיל באות שנבחרה המלמדים קורסים הכלולים
בתוכנית הלימודים של הסטודנט.
לחיצה על המילה "הצג" ליד שם המרצה תוביל למסך בו מפורטים כל הקורסים אותם מותר לסטודנט
ללמוד אצל המרצה הנבחר ,בצרוף סוג התוכנית בהם נכלל הקורס (כללי ,יסוד ,חובה וכדו').

התוכנית הרצויה – ניתן לבחור מתוך תיבת הגלילה את האשכולות שעל הסטודנט ללמוד בשנה"ל
הקרובה .לאחר בחירת האשכול הרצוי יש ללחוץ על כפתור "הצגת הקורסים בתוכנית".
מהמסך הבא ניתן להירשם בכל פעם לקורס אחד דרך לחיצה על כפתור "הצג".
על מנת להגיע לקורס הבא באשכול שבחרנו יש ללחוץ על כפתור ( backחזור) בתפריט של האקספלורר
( ) explorerעד שחוזרים למסך הרצוי ,או לגשת שוב לכפתור "חפש קורס" ,לבחור את האשכול שוב,
ולהמשיך את הרישום.

מועד הקורס – ניתן לבצע חיפוש לקורס לפי יום/שעה/סמסטר בעזרת תיבות הגלילה של
"מועד הקורס" ,ולחיצה על "חיפוש קורס לפי יום ושעה".
צורת חיפוש נוחה יותר ,בחיפוש קורס על פי מועד מתבצעת דרך מסך "הצג מערכת שעות".
על מנת לבדוק דרך מסך זה יש להרשם קודם לפחות לקורס אחד.

הצג מערכת שעות
מציג את רשימת הקורסים והשעות אליהם הסטודנט נרשם לשנה"ל הקרובה ,ומאפשר חיפוש קורס
בחלונות הזמן הפנויים.

לחיצה בתוך הטבלה על הלינק "חיפוש קורס" בשעה מסויימת תציג את רשימת הקורסים הנלמדים
באותה שעה ,וכלולים בתוכנית הלימודים של הסטודנט (כולל לימודי יסוד ,אנגלית קורסים כלליים וכד'):

בטל רישום לקורס
"בטל רישום לקורס"  -מציג את רשימת הקורסים אליהם נרשם הסטודנט לשנה"ל הקרובה .ניתן לבטל
רישום לקורס ע"י לחיצה על "בטל רישום לקורס" ,ואישור סופי של ביטול הקורס.

רישום למערכת מובנית
קיימות מחלקות בהן הרישום מתבצע על ידי מערכת מובנית .על הסטודנט לבחור אחת מהמערכות הללו.
משמע – המחלקה בונה מספר מערכות שבועיות ועל הסטודנט לבחור אחת מהמערכות הללו לפי

