מדריך להכנת תכנית לימודים באמצעות יועץ וירטואלי
 .1בכניסה לאתר המכללה בכתובת  www.zefat.ac.ilיש ללחוץ על הכפתור "כניסה לשירותי מידע".
 .2במסך כניסה לפורטל המכללה ,יש להקליד את פרטי ההזדהות (שם משתמש וסיסמא).

 .3בתפריט יש ללחוץ על מידע אישי.

 .4עם הכניסה לסביבת מידע אישי ,יש ללחוץ בתפריט הימני ביעוץ וירטואלי.

 .5בכניסתך ליועץ הוירטואלי ,יפתח מסך ובו כל הקורסים שבאפשרותך להירשם אליהם בשנת הלימודים
וזאת על פי תוכנית הלימודים אליה את/ה רשום.
 .6קיימות מס' דרכים ל שיבוץ שיעורים ביועץ וירטואלי הנקבעות לשימוש ע"פ המסלול אליו משוייך הסטודנט:

.6.1
.6.2
.6.3

שיבוץ סל שיעורים .

.6.4
.6.5

שיבוץ שיעורים בודדים .

 .6.6שיבוץ סל שיעורים –
 .6.6.1בפתיחת היועץ הוירטואלי יתקבל מסך ובו אפשרות לבחירת סל שיעורים מתוך רשימה

 .6.6.2עלייך לבחור את אחד הסלים מהרשימה על ידי לחיצה עליו ולפנייך תופיע רשימת
השיעורים המשויכים לסל.

 .6.6.3או לבטל על ידי כפתור סגירת חלון.

 .6.6.4לאחר שיבוץ הסל הרצוי ,תופיע לפנייך טבלה ובה רשימת השיעורים המשויכים לסל.

 .6.6.5במידה ורשימת השיעורים ששובצו לא מתאימה עבורך ,ניתן למחוק את הסל הנבחר על ידי
לחיצה על אחד סמליל המחיקה של אחד משיעורי הסל .כך תתקבל הודעה למחיקת שיעורי הסל
כולו .בלחיצה על כפתור  OKיופיע מסך ובו בחירת הסל הרצוי למחיקה.

 .6.6.6ייפתח מסך ובו רשימת הסלים לבחירה למחיקה.
 .6.6.7לאחר שייבחר הסל הרצוי למחיקה ,יופיעו רשימת השיעורים המועדים להימחק.
 .6.6.8כמו כן ,לצד כל שיעור מופיע סטטוס השיעור (פטור ,רשום).

 .6.6.9יש ללחוץ על כפתור מחיקה ותתקבל הודעה לקראת מחיקת הסל.

 .6.6.10הסל יימחק וניתן להמשיך את תהליך הרישום.
 .6.7שיבוץ שיעורים בודדים –
 .6.7.1במסך זה בצד ימין ,יופיעו כל חובות הלימודים לפי שנה ,שם פרק וסך הנק' הנותרות אליהם
עלייך להירשם .בצד שמאל יופיעו הקורסים השייכים לפרק שנבחר בצד ימין.

 .6.7.2בשורת הכותרת ניתן לקבל מידע לגבי סוג הקורס  :חובה/בחירה ,שם קורס ,קוד הקורס ,מועד
ועוד.

כמו כן ,לצד כל קורס יש סמליל עפרון

באמצעותו מבצעים רישום לקורס.

 .6.7.3קיימים קורסים להם דרישה מקבילה (כדוגמת :הרצאה ותרגיל או סמינר וסמינר משלים וכו').
במקרים אלו עם לחיצה על עיפרון לרישום לקורס יופיע מסך כי קיימת דרישה
מקבילה אותו יש לאשר ע"י לחיצה על כפתור  OKולאחר מכן ללחוץ על עיפרון
לרישום הקורס המקביל.

לתשומת ליבך! לאחר לחיצה על רישום לאחד הקורסים (עיפרון) לא ללחוץ על פקד סגור.
 .6.7.4לתשומת ליבך! לא תוכל להירשם לקורסים מעבר למכסת הנק' שנקבעה .במידה ותנסה לבצע
רישום לקורס שמס' היח' גבוהות מהנקודות הנותרות לרישום בפרק תתקבל ההודעה הבאה:

 .6.7.5בסיום התהליך ( כאשר כל חובות הלימודים אופסו)  ,באפשרותך לצפות במערכת השעות השבועית
בלחיצה עלך פקד "הצג מערכת שעות".

 .6.7.6במסך זה ניתן לערוך שינויים ( מחיקה  /רישום לקורס) על ידי לחיצה על סמליל עיפרון
לרישום או פח אשפה

.7

למחיקה .

ביציאה מהיועץ תתקבל הודעה בה תוכל לבחור בצפייה בדו"ח מצב הלימודים לאחר ההרשמה.

בלחיצה על פקד הפק דו"ח  ,ניתן יהיה לצפות במצב הלימודים.

שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
המכללה האקדמית צפת.

