
כלים לניהול רשימות  

ממתינים בשיעור



מטרות

מתן עדיפות לסטודנטים ברישום לקורסים בהתאם למצבם

 קביעה אוטומטית של העדיפות על בסיס קרבתו של
הסטודנט להשלמת התואר

התייחסות אוטומטית למצאי הקורסים ולחלופות האפשריות



אקדמיפ מצב "דרוג המשתתפים ע

בטבלה מוגדרים ערכים שמהותם קבועה בקוד התכנית.

מהווה את העדיפות הגבוה ביותר1פ עדיפות כאשר קוד "הערכים מוגדרים ע.

ניתן להגדיר צבע שונה לכל דרוג.



בהמתנהרישום 

כממתיןלשיעור להירשם בעת רישום סטודנט לשיעור עם מכסה מלאה יוצע לסטודנט 



'פעיל'במערכת בחפיפה לרישום עם שיעור ' ממתין'שיעור 

השיעורים הוא מעדיף ללמוד במידה ומתפנה מקום  2לבחור באילו מ יתבקש הסטודנט •
.ממתיןבקורס בו הוא 

הרישום לקורס הפעיל החדש עד אשר יתפנה מקום בקורס בו תבצע -בחירה בקורס ממתין •
.ממתיןהוא 

היא ויתור על הרישום בהמתנה ולכן הקורס בו הוא ממתין  המשמעות -החדש בחירה בקורס •
.ימחק



'ממתין'במערכת בחפיפה עם רישום לשיעור ' פעיל'שיעור 

השיעורים הוא מעדיף ללמוד במידה ומתפנה מקום בקורס בו הוא  2הסטודנט  יתבקש לבחור באילו מ •
.ממתין 

.הרישום לקורס הפעיל החדש עד אשר יתפנה מקום בקורס בו הוא ממתין תבצע -בחירה בקורס ממתין  •
.  היא ויתור על הרישום בהמתנה ולכן הקורס בו הוא ממתין ימחקהמשמעות -החדש בחירה בקורס •



תיעוד תשובות הסטודנט בתיק האלקטרוני  

.בתיק האלקטרוני של הסטודנטלרישום מתועדות הסטודנט להעדפותיו תשובות 

המוגדר בהגדרות המערכתתחת סוג מסמך 



לשיעוריםצפייה וטיפול ברשימות ההמתנה 



הממתיניםעריכת נתונים בחלון רשימת / צפייה 

 של הסטודנט  ' תכנית הלימודים'גישה ל

 של הסטודנט' תצוגת מאזן'גישה ל

 בהן מוצגים הנתונים ' רשומות שיוכי השיעור'גישה ל:
ברמת השיוך–מספר ממתינים , מספר לומדים , מכסה 

 י המערכת "הדרוג נקבע ע-דרוג הסטודנט.
.'חייב שיבוץ'ל -אפשרות לכפות שינוי דרוג 

.הנותר בסוגרייםז"הנמופיע מספר ' ז נותר לתואר"נ'בדרוג : הערה 

י שינוי סטטוס בשיעור"שיבוץ הסטודנט ע.

צפייה בקבוצות נוספות של אותו שיעור בהן רשום הסטודנט כממתין.

רשום אוטומטי לקורס חופף.
'  המתנה'כאשר הרישום ב' הוירטואליהיועץ 'אינדיקציה זו מסומנת בעת רישום מ

מתבצע בחפיפה לשיעור אחר בהתאם לתשובתו בנוגע להעדפתו כאשר יתפנה  
.מקום



ההמתנהשיבוץ סטודנט לשיעור מרשימות 

שיבוץ אוטומטי
.המערכת אינה משבצת באופן אוטומטי חייבי שיבוץ

,  מבין הממתינים שאינם חייבי שיבוץ ישובצו ממתינים בהתאם לרמת הדירוג 
(.הראשון שנרשם בדירוג הקיים)  FIFOפ "בתוך אותה רמה השיבוץ יתבצע ע

י המזכירות האקדמית לפי שיקול דעתה"חייבי שיבוץ ישובצו ע

י מזכירות"שיבוץ ע
'סטטוס בשיעור'י שינוי "ניתן לבצע שיבוץ מרשימת הממתינים ע

.ניתן לייחד סטטוס ייחודי לשיבוץ מרשימת המתנה : הערה : הערה

 שלוחתיתהגדרה ברמה -ניהול רשומות ההמתנה

 הגדרה ברמת סוג השיעור–אפשרות למנוע רשימות המתנה

  אפשרות עדכון התלמיד בכל שינוי המתבצע בתכנית הלימודים
.באמצעות מנגנון ההודעות

הערות כלליות


