הוראות רישום נוכחות במחשב
 .1נא הזינו את הנוכחות לתלמידים בתחילת השיעור ,ובקשו מהתלמידים לקראת סוף
השיעור שמי שאיחר (ברמה סבירה) יעדכן אתכם כדי שתשלימו לו את סימון
הנוכחות.
 .2יש אפשרות לסמן לתלמיד 'נכח' או 'לא נכח '– בלבד .אין אפשרות לרשום סיבת
היעדרות או לקלוט איחור .גם אם יש סיבה מוצדקת להיעדרות ,אין לרשום שהתלמיד
'נכח ' (תינתן לתלמידים אפשרות בסוף הסמסטר להסביר את סיבת היעדרותם במייל
למזכירות המכללה בלבד).
 .3במקרה של איחור המרצה ינהג כפי שיקול דעתו.
 .4בקורסים מרוכזים בהם השיעורים נמשכים יום שלם ,אתם מתבקשים לבדוק נוכחות
כמה פעמים ביום ,במסך הקלדת הנוכחות יופיעו בכל תאריך כמה מפגשים להקלדה,
(בקורסים המתקיימים כל היום יופיעו בכל תאריך  3עמודות להקלדת נוכחות,
לקורסים המתקיימים חצי יום יופיעו בכל תאריך  2עמודות להקלדת נוכחות).
.
 .5אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לא 'לתקן' רטרואקטיבית ולא לשנות בשום אופן
את נתוני הנוכחות לתלמידים לאחר סוף הסמסטר.
 .6אם אתם זקוקים להסבר נוסף בנוגע לקליטת הנוכחות ,ניתן לפנות בקמפוס אלון
שבות :לבריינה או אחת ממזכירות החוגים ,קמפוס מגדל עז :הילה כהן ,קמפוס היכל
שלמה :ברכה או שרית.

הזנת נוכחות רגילה
הזנת נוכחות בכיתה שיש בה מעל  50סטודנטים
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הזנת נוכחות רגילה
היכנסו לאתר מכללת הרצוג באחת משתי הדרכים הבאות:
 .1בתפריט העליון בחרו "כניסת משתמש" והקלידו מספר זהות וסיסמה .לאחר מכן יפתח
למעלה תפריט נוסף  ,לחצו על "ראשים".
 .2בחרו למעלה בתפריט "סגל"

במסך שיפתח בחרו "כניסה לקורסים".

והקלידו את שם המשתמש והסיסמה שלכם
כפי שקיבלתם בדואר האלקטרוני.
מרצה שלא מצליח להתחבר או לא יודע מהי הסיסמה שלו,
יכול לשלוח מייל ל bryna@herzog.ac.il :ואנחנו נתקשר
לעזור.
בתפריט העליון נלחץ על "השיעורים
במסך הבא לחצו על תפריט "השיעורים שלי" ואז תראו את רשימת השיעורים שלכם.
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נחפש את שם השיעור לו נרצה להקליד נוכחות ונלחץ על אייקון "מעקב תלמידים"
המופיע ליד שם השיעור.

המערכת תפתח לנו את רשימת התלמידים הרשומים לשיעור זה.
כדי להקליד נוכחות נלחץ על לשונית "קליטת נוכחות" המופיעה בראש המסך

במסך הבא יופיעו בנוסף לשמות התלמידים גם תאריכי המפגשים ,כאשר בכל מפגש תוכלו לסמן
האם הסטודנט נכח או לא,
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סימון התא ב-

יסמן שהסטודנט נכח בשיעור ,השארת התא ריק = לא נכח.

רק תאריכים שהמועד שלהם עבר יופיעו להקלדה ,מפגש שעדיין לא התקיים לא יופיע.

לסיום נלחץ על כפתור "שמור" המופיע מעל הטבלה בצד שמאל.
שימו לב אם לא תלחצו על כפתור "שמור" ותסגרו את המסך או תעברו למסך אחר הנתונים לא
ישמרו!!!
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הזנת נוכחות בכיתה שיש בה מעל  50סטודנטים
מרצים שלהם מעל  50סטודנטים בכיתה ,יקבלו בתחילת הסמסטר טבלט.
בתוך הטבלט עליכם להיכנס לקישור זה:
http://rashim3.herzog.ac.il/Addmission/login
שם יש להקליד מספר זהות וסיסמא הרגילה שלכם.
במידה וקיים מפגש באותו מועד יפתח מסך כזה:

עליכם להעביר את הטבלט בין תלמידי השיעור .כל תלמיד ילחץ על כפתור 'חתימה' שליד השם שלו,
ואז יפתח לו חלון בו הוא צריך לחתום את שמו ,וללחוץ על כפתור 'אישור'

לאחר החתימה יתקבל חיווי ,ואז ניתן להעביר את הטבלט לתלמיד הבא.

בכל בעיה או תקלה ניתן לפנות לבריינה במייל bryna@herzog.ac.il
כתבו את שמכם ותיאור קצר של הבעיה ואנחנו נחזור אליכם כדי לעזור.
בהצלחה
מכללת הרצוג
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