
 סילבוסים במערכת סילבי לשנת תשע"זחובת עדכון 

 

בהתאם להנחיות האוניברסיטה, על כל מרצה בכל קורס למלא את סילבוס הקורס באופן מקוון 

והזדהות בקוד וסיסמה  http://tcourse.huji.ac.il/teachersבאמצעות כניסה לקישור הבא: 

 אוניברסיטאיים.

במידה וטרם קיבלתם שם משתמש וסיסמה )מורים חדשים(, הנכם מוזמנים לפנות אל ארקדי וורונין, 

 arkadi.voronin@mail.huji.ac.il, דוא"ל: 5881227-02מתאם המחשוב של בית הספר: טל: 

 

עליכם לעבור על כל אחד לאחר הכניסה למערכת יופיע בפניכם הטופס אותו עליכם למלא.  -

 מן הסעיפים ולמלא לפי ההנחיות.
 

לאור כל סעיף אשר יוותר ריק, יתריע בפני המערכת הממוחשבת כי הסילבוס אינו מלא דיו.  -

 זאת יש להקפיד למלא את כל השדות בטופס.
 

י עבורכם או שאין לכם מידע נוסף כלשהו למלא בו, במידה וסעיף מסוים אינו רלוונט -

 ולא להשאיר את השדה ריק.; וכן הלאה( N/Aעליכם לציין זאת )לא רלוונטי; אין; 

 

. התרגום הגרסה העברית והגרסה האנגלית –יש למלא את שתי הגרסאות של הסילבוס  -

רק גרסה אחת, לאנגלית צריך להיות זהה בתוכנו ומשמעותו לזה העברי. במידה ותעודכן 

 המערכת תתריע כי הסילבוס אינו מלא.
 

 בעת מילוי הסילבוס, יש להקפיד ולשמור את המידע כל מספר דקות. -
 

גם אם מילאתם את הסילבוס בשנה שעברה, אתם עדיין נדרשים להיכנס אל מערכת  -

הסילבוסים, לעבור על כל פרטי המידע שמילאתם בעבר ולבדוק האם הם אכן רלוונטיים 

 לאחר מכן עליכם ללחוץ על "שמור" ולשמור מחדש את הסילבוס.ניים לשנה זו.  ועדכ
 

, גם אם הסילבוס הסילבוס לקראת שנת הלימודים תשע"זמרצה שלא ישמור מחדש את  -

 עצמו מלא לגמרי, המערכת תתריע שהסילבוס אינו מלא.
 

 )גם אלה המתקיימיםיש למלא את כל הסילבוסים של כל הקורסים  לב! שימו -

. לאחר מועד זה, יתבצע איסוף של 5/10/2016מיום רביעי לא יאוחר , בסמסטר ב'(

 הנתונים והם יועברו לבדיקה. לא יתאפשרו הארכות או חריגות בזמנים.
 

 :לתמיכה ושאלות בעת מילוי הסילבוסים -
 

, 5882022-02האן, טל: -ה דהילססקי מורים מהמחלקה ללימודים הוראה מוזמנים לפנות

  saskiad@savion.huji.ac.ilדוא"ל: 

 

 ך( מוזמנים לפנות לשי חסון,ממורים המלמדים בחוג לחינוך )קורסי בוגר ומוס

 shayha@savion.huji.ac.il , דוא"ל: 5882020-02טל: 

 

 הפעולה!תודה על שיתוף 
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