
 

 

 

 

 יום אוריינטציה לסגל

 

ותשע"  

 טכנולוגיות מסייעות בלמידה
 
מאפשרת קשר מערכת למידה ה – מוד-לי

מוד רוכזו -. בליישיר בין המרצה לסטודנט

 .למרצים מתחילים ומנוסים מסמכי הדרכה

 .מוד-לסדנת מערכת לימומלץ להירשם 

 /הקרנהצפייה מאפשר - VOD-שירות ה

 ספריית של במאגר הנמצאים בסרטים ישירה

 .ספיר מכללת של המולטימדיה

Streamitup- של צילום  ערכת חדשניתמ

 .למידה מקוונת לצורך ותיעוד הרצאות

אחסון וניהול קבצים  – ניהול קבצים ברשת

 /:G/ או בכונן שיתופי: :Fבכונן אישי: 

 .קבצים בין חברי קבוצההמאפשר שיתוף 

 

 

 

 .התמצאות במרחב: מפת הקמפוס -הקמפוס מפת

 .ושנת הלימודים תשע"התמצאות בזמן: לוח  - הלימודים שנת לוח

 .מצגת של יום האוריינטציה - אוריינטציה יום מצגת

 .א"ל אישיתהעברת מיילים מהדואר של ספיר לתיבת דו - ספיר של ל"דוא הגדרות

 .הודעות, ציונים, מערכת שעות ועודגישה ל – בסלולר פורטל סגל

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 שירותי מידע

 IS דרך פורטל – מידע לשירותי מרחוק גישה

 המרכז את כל שירותי המידע הדרושים.

VDI -למערכת ייחודי  ישולחן עבודה ווירטואל

 מכל מחשב. , זמיןWindows 7הפעלה 

הפורטל מכיל מידע חיוני  – פורטל סגל

לניהול שיעורים כגון: מערכת שעות, מועדי 

 מבחנים, רשימת סטודנטים וציונים.

 שירות  - טקרוסופימימדיות התקנה לתוכנות 

תוכנות  תהתקנ דיסקים לצורךהשאלה של 

 .במחשב האישי מיקרוסופט

 הוראה במעבדות המחשבים

 המחשבים במעבדות המלמדים מרצים

 על להשתלטות  Lanschoolבתוכנת נעזרים

מצגות,  להצגת קרןמוב המעבדה מחשבי

 .וידאו וכל מה שמוצג במסך של המרצה

 מגוון עם המחשבים במעבדות מבחניםקיום 

כמו  לאינטרנט וניתוק חיבור של אפשרויות

  .Examta-ו קושייה מבחן במערכת

 התמצאות במרחב הווירטואלי
 

האתר הראשי של  – המכללה אתר

 המכללה.

 – תמיכה אגף טכנולוגיות מידע אתר

כל מה שרציתם לדעת בנוגע לשירותי 

 מידע המגוונים העומדים לשירותכם.

 תגידו לנו מה  - נוכל לעזור ב איך 

פניות לצוות תמיכה בשאלות ובקשות 

הקשורות למערכות המחשב במכללה 

 יתקבלו בדרכים הבאות:

 help.sapir.ac.ilבקשה מקוונת 
 700-4472999 מוקד טלפוני

 (84דלפק קבלת קהל )בניין 

 נושאים אדמיניסטרטיביים
 
, הזמנת תוכנה, סריקת מאמריםמתן שירותי מידע וביניהם  – ונוהלים פסיםט

 מוד מותנה במילוי טפסים.-לסביבה במערכת לי הוספת מתרגל

מרצה זכאי לקבל מהמכללה, השתתפות בעלות  - במינוי למרצים ניידים נוהל

 תוכנה התקנת עם מגיע . המחשברכישת מחשב נייד לצורך עבודתו במכללה

 נוספות. עזר ותוכנות כלי אופיס, הפעלה מערכת הכולל, המכללה של סטנדרטית

 המכללה האקדמית ספיר

                                                                         הפניה למשאבים נוספים    קישור למצגת יום האוריינטציה

http://moodle.sapir.ac.il/
http://w3.sapir.ac.il/makash/moodle/newis/newis_tutorials040912.pdf
http://w3.sapir.ac.il/makash/moodle/newis/newis_tutorials040912.pdf
http://college.sapir.ac.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=50_support&dbid=moodle2&act=edit
http://support.sapir.ac.il/teachers/learn-t/video/vod/
http://support.sapir.ac.il/teachers/streamitup/
http://support.sapir.ac.il/teachers/streamitup/
http://support.sapir.ac.il/drivers/
http://support.sapir.ac.il/drivers/
package_to_copy/mapaperspec_N9.pdf
package_to_copy/luach_2016.pdf
package_to_copy/sapirIT_presentation.pdf
http://support.sapir.ac.il/files/2014/02/gmail_forward.pdf
https://m.sapir.ac.il/servlet/RashimServlet?event=62
https://is.sapir.ac.il/
http://support.sapir.ac.il/teachers/virtual-desktop/
http://support.sapir.ac.il/teachers/michlol-t/
http://support.sapir.ac.il/teachers/michlol-t/
http://support.sapir.ac.il/teachers/media/
http://support.sapir.ac.il/teachers/learn-t/labs_info/
http://support.sapir.ac.il/teachers/learn-t/labs_info/labs-tests/
http://infosoc.haifa.ac.il/index.php/he/research-a-projects/projects/12-publications/150-qsia
http://support.sapir.ac.il/teachers/learn-t/labs_info/labs-tests/examta_info/
http://www.sapir.ac.il/
http://support.sapir.ac.il/
http://support.sapir.ac.il/forms/
http://support.sapir.ac.il/files/2013/02/form_articles_scan.pdf
http://support.sapir.ac.il/forms/form_software/
http://w3.sapir.ac.il/makash/moodle/announcements/Ozer.doc
http://w3.sapir.ac.il/makash/moodle/announcements/Ozer.doc
http://support.sapir.ac.il/teachers/laptop/
package_to_copy/sapirIT_presentation.pdf
teach_resources.pdf

