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סטודנטיתיקרה;סטודנטיקר,



אנומברכיםאותךעלסיוםהלימודיםבהצלחהומודיםלךעלהשניםשלמדת

במכללההאקדמיתספיר.

עתה,משסיימתבהצלחהאתכלהקורסיםהנדרשיםבהתאםלתכנית
פתיחתהליךהגשתהלימודים,עליךלהגישבקשהלקביעתזכאותךלתואר.

.בהפעלת"טופסטיוליםמקוון"היאלזכאותלתוארהבקשה

,שבסיומובהצלחהמקוון,-טיולים-טופס-הליךלהפעלתהדרכהמסמךזהכולל
כלליםלבנוגעהסברמצורף.כמוכןזכאות לתוארהישלחאליךטופס

.ומשמעותטופסהזכאותלתוארעבורךלקביעתהזכאות

זכאותלתואר

,הלימודיםולדרישותהמכללהסטודנטשעמדבכלחובותיובהתאםלתכנית
גיליונותציוניםבעברית,שלושה:תיקבלבדוארערכת"זכאותלתואר"הכולל

הזכאותלתואר.בזכאותטופסעותקיםשלהגיליוןציוניםאחדבאנגליתושלוש
,פרטיםאישיים)שםמלאומס'תעודתהזהות(לתוארמצויניםהפרטיםשלהלן:

ציוןממוצעמשוקללשלהתואר,תאריךלו,שםהתוארוסימושםהמחלקה,
)תאריךהגשתהמטלההאחרונהלתואר(.הזכאותלתואר

אישורהזכאותלתוארהינוטופסחשובהכוללנתוניםשלאיופיעובתעודה
היישמשאותךבפניטופסהזכאותהרשמיתשתוענקלךבטקסהבוגרים.

להטבהבשכר,ללימודיהמשךוכד'.

שייםעדכוןפרטיםאי

,מין,בעבריתובאנגליתחשובביותרלבדוקשכלהפרטיםהאישיים)שםמלא
עליך-מס'ת"ז,כתובת(נכוניםומעודכנים.במידהוחלהטעותאוחלשינוי

או155-081525228552859-,טל'15520815221-פקסלפנותלמדוררישום:

.ms@sapir.ac.il–באמצעותמייל

הציוןהסופילתואר

הציוןהסופישלךבתוארהואהציוןהממוצעהמשוקללשלכלציוניהקורסים
הצגתמאזןהסבר))ללאהציוניםהנכשלים(הנכלליםבמאזןהקורסים

-טופסאישורהפעלתבטרם(.חשובלבדוק3בהמשךהמסמךעמ'הקורסים

המקוון,כיאכןכלהקייםנכוןותואםאתהידועלך.-הטיולים

אינו ניתן לתיקון או שינוי תואר הציון הסופי המשוקלל ל  -לתשומת לבך
על /או לערער על ציון בודד ו ניתןלאחר הפקת הזכאות לתואר, ולא 

 השקלול הכללי.
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הסרתקורסיםעודפים

קורסיבחירה(יוסרומרשימתקורסיםשנלמדומעברלנדרש)בתנאישאלו
הקורסיםהנכלליםלתוארולחישובהממוצעלתואר.קורסיםעודפיםלתואר

יופיעובטבלתקורסיםנפרדתבעמודהאחרוןבגיליוןהציונים.
סטודנטהמבקשלהסירקורסעודףיכוללעשותזאתבהתאםלהסברבעמודים

סעודףבמידהוישסטודנטשלאהגישבקשהלהסרתקורבמסמךזה.0-8
 כזה,כברירתמחדלנסיראתהקורסבוהציוןהנמוךיותר.



מועדאחרוןלהפעלתטופסטיולים

,ייכללובמרץ 03עדולאיאוחרמיוםמקוון-טיולים-שיפעילוטופסרקתלמידים

זאתבכפוףלכךשמילאוכלחובותיהםבטקסהבוגריםשיתקייםבאותהשנה.

.בתחוםהלימודיובשארהתחומיםהנדרשיםלסיוםהלימודים

תחומיםשנבדקיםבמהלךהטיפולבטופסטיולים

עמידהבחובותאקדמייםבהתאםלתכניתהלימודים.-0
בדיקתחובותכספייםלמכללה.-5
בדיקתחובותספרייה.-3
יבדקוגםחובותלמחסןהציוד.במחלקהלאמנויותהקולוהמסך-4
תמונתפספורטבכרטיסהתלמיד.-2



משךהטיפולבבקשה

ערכתהזכאותלתואר,בהנחהשאיןלךחובותאקדמייםאואחריםלמכללה

תשלחאליךבדואררגיללכתובתהמעודכנתבכרטיסךהאישיתוךחמישה

מקוון.-טיולים-שבועות,לכלהיותר,מיוםהפעלתטופס

חסימתגישהלמידעאישילסטודנט

מרגעקביעתהמעמדשלךכ"בוגר"תחסםבפניךהגישהלמידעאישי

לסטודנט.לכןאנוממליציםבפניךלהדפיסאתכלהסילבוסיםהנחוציםלך

מקוון.–טיולים-בטרםהפעלתטופס



הסבריםטכנייםלהפעלתההליכיםהנדרשים.-בהמשךהמסמך



 מית ספירדאיתנו במכללה האקתודה על השנים שהיית 

 בהצלחה בהמשך דרכך
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 הנחיות להפעלת טופס טיולים מקוון

 מאזן-ציונים-כניסה ל"מידע אישי לסטודנטים" .1

 
. יש לוודא כי כל החובות האקדמיים הושלמו ואין נקודות חסרות או אדומות במאזן  

:דוגמא למאזן תקין  

דוגמא למאזן לא תקין:  
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 טופס טיולים:-להפעיל את תהליך טופס הטיולים ע"י כניסה ב"מידע אישי" לציוניםלאחר שהמאזן תקין ובוצעו פעולות להשמטת קורסים במידת הצורך ניתן  .2

 
 במידה והמאזן לא מאוזן ותקין תופיע הודעה המפרטת את הקורסים החסרים, ולא ניתן יהיה לאתחל את התהליך: .3

 

ה טעות או חל ין, מס' ת"ז, כתובת( נכונים ומעודכנים. במידה וחל)שם מלא בעברית ובאנגלית, מ  חשוב ביותר לבדוק שכל הפרטים האישיים-עדכון פרטים אישיים .4

 ms@sapir.ac.il;608282820882089-888לידע את מדור רישום:  עליך -שינוי

mailto:ms@sapir.ac.il


5 

 

 

הפרטים הנדרשים. לאחר סיום התהליך וקבלת תואר בוגר המתאר את הדרישות לאתחול תהליך טופס הטיולים. יש לשים לב כי עודכנו כל  -חתימה על כתב הסכמה .8

 ליון הציונים. ילא ניתן לבצע שינויים בג
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לאחר לחיצה על "אתחל תהליך טופס טיולים" יחל תהליך הטיפול בסגירת התואר. -אתחול טופס טיולים .9

 
 תשלח אליך הודעת דוא"ל. , בסיום הטיפול בכל אחת מהתחנותניתן לצפות בהתקדמות תהליך הטיפול בטופס הטיולים .8
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במקרה ואחת התחנות אינה מאשרת את הבקשה תישלח אליך הודעה. .0

 
6.  
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 מגיליון הציוניםעודפים  קורסיםהגשת בקשה להסרת 

, להלן הסבר קורס עודף הוא קורס בחירה שנלמד מעל המכסה הנדרשת בתחום, בתנאי שהסרת הקורס אינה גורמת להפחתה ממספר הנק"ז הנדרש לזכאות לתואר
 להגשת בקשה להסרת קורס עודף:

 וערעוריםכניסה למידע אישי < אפשרויות נוספות < בקשות  .1

 

 , יש ללחוץ על אופציה זו.עודפים לתואר" קורסים"הסרת סטודנטים שנמצאים במעמד של פתיחת טופס טיולים )סיום התואר( יקבלו אפשרות להגיש בקשה ל .2

 

 ופיע בתחילת הטופס וללחוץ על שלח בסיום המילוי.מיש למלא את השדות בטופס ע"פ ההסבר ה .3
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 בל הודעה במייל וברשימת ההודעות וכן ניתן להתעדכן על מצב הטיפול במסך בקשות וערעורים במידע אישי:לאחר טיפול המחלקה בבקשה תתק .4

 

 ב ה צ ל ח ה


