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  מידע אישי למרצה

במגוון נושאים המאפשרת לך לבצע פעולות מנהלתיות של המכללה המנהלית גישה למערכת המידע 
 דרך האינטרנט ובצורה עצמאית.

 ר חכמיםאפליקציה למכשירי סלולפורטל גם דרך חלק מיישומי הכדאי לדעת כי קיימת גישה ל
 iTunes -ב iPhoneולמכשירי  Play Store -ה ניתן להוריד בחינם למכשירי אנדרואיד באת האפליקצי

Store App Store/ - שם האפליקציה: לרנט אחוה 

 דף הבית
  צפייה באירועים המתקיימים באותו היום, ברשימת הבחינות העתידיות ובהודעות שנשלחו ממחלקות שונות

 במכללה. המידע מוצג גם מתוך התפריט העליון.

 עבור" ע"י לחיצה על לחצן "עדכון פרטים".  ניתן  אפשרות לעדכן פרטים אישיים בחלונית "המידע המוצג לך

 להגיע לעדכון הפרטים גם מתוך התפריט העליון.

 .קישורים לאתרים רלוונטיים כמו משרד החינוך, אוניברסיטת בן גוריון ועוד 
 

 מערכת שעות

 כת לפי תאריכים או במער  -צפייה במערכת השעות לפי שנה וסמסטר. ניתן לצפות במערכת שעות שבועית

 שעות סמסטריאלית. ישנה אפשרות להדפיס את מערכת השעות השנתית, הסמסטריאלית ואף השנתית.

 

 בחינות

  ,צפייה ברשימת בחינות שעברו ורשימת בחינות עתידיות. הרשימה כוללת את מועד הבחינה, כמות הנבחנים

 חדרים ומועדי החשיפות.

 

 עדכון פרטים
  אפשרות לצפייה בפרטים האישיים כפי שמופיעים במערכות הממוחשבות במכללה. ישנה אפשרות לעדכן

 חלק מהפרטים כגון: כתובת, מספר נייד, דואר אלקטרוני ועוד. 

 העדכון מוזן אוטו' למערכת ניהול המידע של המכללה.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.learnnet.achva&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/lrnt-hwh/id849084554?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/lrnt-hwh/id849084554?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/lrnt-hwh/id849084554?mt=8
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 הודעות

 .צפייה בהודעות שנשלחו ממחלקות שונות במכללה 

 

 השיעורים שלי
 צפייה ברשימת השיעורים לפי שנה וסמסטר. לכל שיעור ברשימת השיעורים קיימות מספר אפשרויות:

  הסילבוס יוצג במידע אישי לסטודנט, באתר השיעור ב –העלאת סילבוסMoodle  והן באתר המכללה. ניתן

 לערוך או להחליף את הסילבוס. 

  מעקב תלמידים–  

תובת דוא"ל. ניתן להדפיס את רשימת הנוכחות, ניתן גם רשימת תלמידים הכוללת מספרי טלפון וכ .0

 לשלוח לתלמידים הודעות דוא"ל מתוך מידע אישי למרצה. 

מדור בחינות.   אפשרות לצפות בציונים שהוזנו במערכת הממוחשבת ע"י –צפייה ועדכון של ציונים  .6

ניתן להזין ציונים עצמאית לאחר אישור ותיאום מול מדור בחינות. ישנה אפשרות להדפיס את רשימת 

 התלמידים וציוניהם.

 אפשרות הזנת נוכחות סטודנטים בשיעורים והפקת דוחות. –צפייה ועדכון נוכחות סטודנטים בשיעור  .3

  קישור לאתרMoodle .של הקורס 

 בסיום כל סמסטר מתפרסמות ע"י המכללה תוצאות סקרי ההוראה בכל  –וראה צפייה בתוצאות סקר ה

 שיעוריך.

 
 בקשות וערעורים

 .מענה על ערעורים שהוגשו ע"י סטודנטים עבור בחינות 

 

 
 
 
 

 


