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 נהל אקדמיימ
 Academic Administration  החוג הרב תחומי

 7102 ספטמבר 4 

 החוג הרב תחומי –מערכת שעות  עריכתהנחיות ל

 לסטודנטים שלום רב,

 יש לקרוא בעיון רב.-עמודים 9דף הנחיות זה מכיל 

 /21/9/102ועד  /21/9/102בתאריכים: בצורה מקוונת לשנה"ל תשע"ח מתבצעת עריכת המערכת 

בתאריכים לשירותכם, עומדים רכזי החוגים אשר יהיו זמינים בטלפון . בבוקר 9.11מהשעה החל 

לא תהיה קבלת קהל במשרדי החוג אלא מענה טלפוני בימים אלו .  19.11-00.11בין השעות  אלו 

 בלבד.

 
 
 
 
 

 
 

 דגשים לעריכת מערכת שעות
 

טפסי  להחזיריש -בכדי לערוך מערכת שעות עליכם לשלם מקדמה ולהסדיר טפסי שכר לימוד 

 לימוד חתומים לשכר לימוד. 

ללא  .תשלומים----דף חשבון----מידע אישי באמצעות  גםלהסדיר את הטפסים ניתן 

 זה מערכת השעות תהיה חסומה בפניכם.הסדר 

מערכת שעות  ערוךאינם יכולים לטרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב'  אנגלית סטודנטים ברמת 

 .14-91097905129עליהם ליצור קשר עם מזכירות החוג: אתי או שרית בטלפון ו

 לפני עריכת מערכת השעות יש להיכנס למאזן קורסי הלימוד שלכם:  

 '. בללמוד בשנה  שעליכםמאזן קורסים, על מנת לצפות בקורסים ----ציונים----מידע אישי

כל קורסי . חבילה מכילה את חבילת קורסיםר בעת עריכת מערכת השעות עליכם לבחו 

קורסי בחירה לפי לאחר בחירת החבילה עליכם לבחור  החובה שעליכם ללמוד בשנה ב'.

מדעי המדינה  ,חינוך, סוציולוגיה :קורסי בחירה יש לבחור בחטיבות)תכנית הלימוד שלכם

קורסי עליכם לבחור  ,בנוסף. (ין קורסי בחירה בשנה ב'אהחטיבות יתר ב ,וקרימינולוגיה

 . למי שחייב אנגלית וקורס הבעה עברית

כיוון שכמות  ישנן חטיבות לימוד בהן ישנה רק אופציה אחת של חבילת לימודים 

חבילות לבחירה. עליכן לבחור את  1ישנן חטיבות לימוד בהן ישנן  .הסטודנטים היא קטנה

 המתאימה לכן ביותר.

חבילות הקורסים נוצרו על מנת להקל עליכם את עריכת מערכת השעות והן החבילות 

האופטימליות ביותר. סטודנט המעוניין לשנות את חבילת הלימוד שלו יוכל לעשות זאת 

 .(תיחת שנת הלימודיםבתקופת השינויים )שבוע השני מפ

 סטודנטים שנכשלו בקורסים משנה קודמת עליהם לשבץ קורסים חוזרים במערכת השעות. 

 טלפונים החוג הרב תחומי
 14-9109704   גב' נטע לוי

 14-9109790  מרוםגב' שרית 
 14-9109129  גב' אתי חיימוביץ
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לחבילה או לא תינתן אפשרות להירשם  -הינו מוגבל יםקורסמספר המקומות ב -שימו לב 

המשמעות  -ומקבל הודעה כי הרישום נכשל סטודנט אשר מנסה להירשם -יםשכבר מלא קורס

  .תאחר5חבילה בקורסולכן עליו לבחור  5ההתמלא חבילהה5שהקורס היא

לפי חטיבות לימוד  (ח"החובה והבחירה לתשע ורסיקרשימת )רב תחומי בחוג השעות מערכת  

 multi-http://www.wgalil.ac.il/students/schedule5 :מופיעה בקישור הבא

 

 יועץ ווירטואלי-בצורה מקוונת מערכת שעות עריכתהנחיות ל

    www.wgalil.ac.il  דרך אתר המכללה למידע האישייש להיכנס בכדי לערוך מערכת שעות 

 (.בסמארטפון )לא דרך האפליקציה

 ניתן לצפות בסרטון הדרכה בדף הכניסה למידע האישי

 

 

 

 :לעריכת מערכת השעות מופיעות גם בעמודים הבאיםהנחיות 

 

 

 הנחיות שימוש ביועץ הווירטואלי

http://www.wgalil.ac.il/students/schedule-multi/
http://www.wgalil.ac.il/
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 לבחור ברישום לקורסים בתוכנית חד חוגי במחלקת רב תחומי

 

    תוכנת היועץ הווירטואלי תיפתח בפנייך

 

  

 

 

 

טופס ביש ללחוץ על "מסכים" 

טופס התחייבות -ההתחייבות

 .מילאתם בשכר לימוד זה
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כפתור 
להעברה בין 
 הסמסטרים

 

 

עליכם ללחוץ -חבילהבחר 
  .על החץ השחור

לבחור חבילה אחת עליכם 
מבין החבילות המוצעות 

 !לבימו ש .וללחוץ עליה לכם
מערכות הנותנות רק  ןשני

אפשרות אחת של חבילה 
חטיבות כיוון שבאותו צירוף 

ודנטים היא כמות הסט
 קטנה.

 

 

החבילה אין ומספר לשם 

, מדובר בקוד שום משמעות

 של המערכת
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הקורסים יופיעו במרכז מערכת  ,לחיצה על חבילהלאחר 

ללחוץ מנת להירשם עליכם על . בצבע ירוק השעות

 ."לחבילהרישום "

הרישום לחבילה  "הודעה תקבל ת

ש ללחוץ על י ."הסתיים בהצלחה

 סגור.

זו הקורסים  ללא הודעה !לבשימו  

 אינם נשמרים.
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 הוספת קורסי אנגלית, הבעה עברית

  שחייב למי –בחירת החבילה עליכם להוסיף קורסי אנגלית וקורס הבעה עברית לאחר 

 

 

 

 

תוביל לפתיחת  אנגליתלחיצה על 
 רשימת קורסים למטה מימין.

רשימה זו עליכם לבחור את תוך מ

 .הקורס אותו ברצונכם ללמוד
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בצד ימין הנבחר קורס לחיצה על ה
במערכת תשבץ אותו 

 . (צבע ירוק-)במרכז התמונההשעות

על הקורס: מרצה, פרטים 
 , שעות יופיעו למטהסמסטר

 

 

הוא -לאחר שבחרנו את הקורס

יופיע בצבע ירוק על גבי מערכת 

על "רישום  ץיש ללחו השעות.

 .לקורס"

לעשות את אותו תהליך לגבי יש 

 הקורס בהבעה עברית.
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 קורסי בחירהשיבוץ 

 

  

 ללמודיש החטיבה בה לחיצה על 
את רשימת תפתח , קורסי בחירה

 למטה. הקורסים בצד ימין

רשימה זו עליכם לבחור את תוך מ
 הקורס אותו ברצונכם ללמוד

אשר מתאים לחבילת הקורסים ו
 שבחרתם.

 

תופיע הודעה: "הרישום הסתיים 
בהצלחה" והקורס יופיע במערכת 

הקורס לא -ללא הודעה זוהשעות. 
 נשמר במערכת השעות.

 יש ללחוץ על "סגור" 
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 מחיקת חבילה/קורס

 

 

 

 

לסגור ההודעה הבאה. יש תופיע 
     איקס האדוםאת החלון ב

 

ואתם מעוניינים לבחור במידה 
יש לסמן את אחד  ,בחבילה אחרת

הקורסים כך שכל הקורסים יצבעו 
ללחוץ על מחיקת ואז . ע ירוקבבצ

ואתם מעוניינים מידה ב .חבילה
למחוק קורס בחירה5אנגלית 

עליכם לסמן אותו ולבחור מחיקת 
 .קורס

 


