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....על מה נדבר 

'שלב ב–הצגת מערכת מינה 1.

מסכים עיקריים  2.

ומאפייניםסוגי רכיבים –רכיבי ציון מסך 3.

קורס עם בחינה–הדגמה -ציוןמסך רכיבי 4.

העתקת רכיב והגדרתו/הוספת•

הזנת ציונים לרכיב•

פרסום ציונים לרכיב  •

שינוי ציון רכיב לסטודנט  •

כולל/פרטני –מחיקת ציון רכיב לסטודנט •

מחיקת רכיב ציון•

:סופי ציון מסך •

רכיבי ציון  תצוגת •

כפתור חשב ציון  •

ללא בחינה  קורס –הדגמה -מסך רכיבי ציון 5.

העתקת רכיב והגדרתו/הוספת•

ציונים לרכיבהזנת •

פרסום ציונים לרכיב  •

שינוי ציון רכיב לסטודנט  •

כולל/פרטני –מחיקת ציון רכיב לסטודנט •

ציוןמחיקת רכיב •

:מסך ציון סופי •

תצוגת רכיבי ציון  •

כפתור חשב ציון  •

דגשים חשובים  .     6



:אפשרויות המערכת כיום–' שלב א

.הזנה ופרסום של ציוני בחינה לפי מועד•

(.עבור תבנית הערכה של עבודה)הזנה ופרסום של ציון סופי למועד או ציון סופי ללא מועד •

.אפשרות מתן הרשאות לסגל נוסף בקורס לצורך מתן ציונים•

.אפשרות מחיקת ציון בחינה באופן פרטני לסטודנט או לכלל הסטודנטים במועד•

.אפשרות שינוי ציון לסטודנט•

.שיקוף הציונים לסטודנט בפורטל ובאפליקציה•

-שלבי ההמשך

 סנכרון מעטפתMoodle למינה

 המערכת לניידיםהתאמת

 (דיקנאט/מנהל תלמידים/לחוגים/לסגל האקדמי)סטטיסטיים עיבודים

'  שלב ב–הצגת מערכת מינה 

כולל אפשרות הגדרת משקלות ומאפיינים לכל רכיב  אפשרות הזנה ופרסום של רכיבי ציון •

('תרגילים וכד, עבודות)

(על פי הגדרות המשקלות ומאפייני הרכיבים)אפשרות לחישוב ציון סופי •

'סמסטר בט"מתשעאפשרויות נוספות למערכת –רכיבי ציון –' שלב ב



ציונים  טעינה של 
.SAPל סופיים

SAP

מערכת ייעודית לניהול הישגים

ללא צורך בשימוש בגיליונות הציונים המודפסים, הזנת ציונים באופן מקוון

ממשק מרצה

לסטודנטיםשיקוף ציונים 
ובפורטלהפצת ציונים באפליקציה 

מבט סגל מנהלי
-חות"באמצעות דו

'שלב ב-הצגת המערכת



קורסיםרשימת מסך 

תקופה מבוקשת  בחירת •

בחירת קורס רצוי  •

קורססגל מסך 

לסגל  הרשאות ביטול /מתן•

לצורך  , נוסף השייך לקורס

מתן ציונים

מסך ציון בחינה

:ציוני בחינה מתן •

אוטומטי/חצי אוטומטי/ידני

פרסום הציונים•

אפשרות לשינוי ציון•

אפשרות למחיקת ציון•

מסך ציון סופי

מתן ציון סופי באמצעות  •

חצי  /העתקה/הזנה ידנית

פרסום הציונים/אוטומטי

אפשרות לשינוי ציון•

מסך רכיבי ציון

:מתן ציוני רכיבים נוספים•

אוטומטי  /חצי אוטומטי/ידני•

פרסום הציונים לרכיבי ציון•

ציון רכיבאפשרות לשינוי •

ציון רכיבאפשרות למחיקת •

אפשרות למחיקת רכיב ציון•

http://mina.haifa.ac.il/

אם אני רוצה לשתף

סגל הוראה נוסף 

אם יש לי יותר 

מרכיב ציון אחד

כשיש לי בחינה 

רשמית בקורס

כשאני רוצה לפרסם

ציון סופי לקורס 

75%

25%

מסכים עיקריים

http://mina.haifa.ac.il/


:סוגי רכיבי ציון

(.  ציון בחינההזנת הציונים נעשית במסך . )בקורס עם בחינה רשמית הבחינה היא רכיב ציון–בחינה•

.  עבודת אמצע: למשל, מטלה כלשהיא–מטלה•

(*.5מתוך 3)ומאפשר למרצה להעניק בחירת הגשה לסטודנט , רכיב המורכב ממספר מטלות בן–סל מטלות •

•

(.או יותר)100%מסך רכיבי ציון הוא מסך רשות לקורסים בהם קיימים מספר רכיבים המהווים יחד 

.המסך זמין לשימוש מתחילת הסמסטר ובמהלכו

סוגי רכיבים ומאפיינים–מסך רכיבי ציון 

:מאפייני הרכיבים 

שבמסך ציון סופיחשב ציוןהמאפיינים יבואו לידי ביטוי רק בשימוש כפתור 

.**הגדרת ציון עובר לרכיב–ציון עובר •

.כ המשקלות שהוגדרו"החלק היחסי של הרכיב מסה–משקל •

:הגדרות מתקדמות

(.שקף הרחבותראו ). תנאי סף למעבר של הקורס–תנאי לסיום הקורס •

(.שקף הרחבותראו )ממוצע מתנהג  כציון מגן ביחס לבחינה או –רכיב מגן •

.ואפשרי לשימוש בכל סוגי הרכיבים האחרים, לסיום הקורסעבור רכיבים שהוגדרו כתנאי חובה ** 

.להגדיר מספר מטלות להגשה ומספר מטלות לחישוב ממוצע יש * 



קורס עם בחינה  –הקורס של איילת 

מבוא למדעי המינה : הקורס

:מבנה הקורס

50%מבחן 1.

20%עבודת בית 2.

.5תרגילים מתוך 3חובת הגשה של -30%תרגילים 3.

.תרגילים ייכנסו לחישוב הממוצע2

1.2.3.



קורס ללא בחינה–הקורס של אלעד 

ספרות ספרותית: הקורס 

:מבנה הקורס

25%רפרט 1.

.4תרגילים מתוך 3חובת הגשה של -25%תרגילי בית 2.

.תרגילים ייכנסו לחישוב הממוצע3

50%עבודת סמינריון 3.

1.2.3.



דגשים חשובים

 מייל לסטודנטים עבורם התפרסם הציון  עם פרסום הציונים לסטודנטים                                 נשלח
.ההוראהולכל סגל 

 רכיבי הציון  כלניתן לבצע חישוב ציון סופי רק לאחר פרסום.

שימוש במסך רכיבי ציון ייעשה כאשר יש לי יותר מרכיב ציון אחד במהלך הקורס.

מסך רכיבי ציון זמין לשימוש מתחילת הסמסטר ובמהלכו.

 המאפשר סנכרון רכיבי ציון וציוני רכיבים ממעטפת היתבצע מהלך בקרוב-Moodleלמערכת מינה.

 ולהוריד קובץ , ניתן לבחור לא להשתמש בכפתור חשב ציון סופיExcel מובנה עם ציוני כל

.הרכיבים לצורך חישוב באופן עצמאי

הזנת ציונים ברכיב מסוג בחינה נעשה רק במסך ציון בחינה.

 (.לתת משקל לכל רכיב)מומלץ להשתמש בהגדרות רכיבים פשוטות



תודה על ההשתתפות

רכיביםרכיבי ציון ומאפייני עבור להרחבות 



הרחבות עבור מאפייני רכיבים

רכיב מגן  •

תנאי לסיום קורס•

סל מטלות  •

דוגמא לאפשרויות השימוש ברכיב מסוג מטלה כרכיב נוכחות•



מאפייני רכיבי ציון ומשמעותם

תנאי לסיום הקורס

.כאשר אני רוצה שהרכיב יהיה תנאי סף למעבר של הקורס? מתי משתמשים

.הוא ייכשל בקורס, במידה והסטודנט מקבל ציון נמוך מציון עובר שהוגדר לרכיב? מה המשמעות

?  איך משתמשים

מפעילים תנאי לסיום קורס-

.קובעים ציון עובר לרכיב-

(.SAP)גבוה מציון עובר שהוגדר לקורס כולו על ידי מזכירות החוג אינויש לשים לב שציון עובר לרכיב : דגש-

:מינה' במעבמקרה כזה תופיע התראה 

?  אז איך המערכת מחשבת ציון סופי כשיש רכיב שהוגדר כתנאי לסיום הקורס

הציון שהסטודנט קיבל 

מציון עובר לרכיבנמוךמציון עובר לרכיבגבוה

הציון שהסטודנט קיבל ברכיב  י משקלו"ייכנס לשקלול עפ

הוא הציון הסופי בקורס



מאפייני רכיבי ציון ומשמעותם

דוגמאות לשימוש בתנאי לסיום הקורס

".מבוא למדעי המינה: "קורס
.60–ספרתי : ציון עובר לקורס

.60: ציון עובר לרכיב בחינה

:הציונים של יעל

.75(: תנאי לסיום קורס)בחינה 

.80: עבודת בית

90: תרגילים

".ספרות ספרותית: "קורסיעל
.70–ספרתי : ציון עובר לקורס

60: ציון עובר לרכיב עבודת סמינריון

:הציונים של פבלו

.50(: תנאי לסיום קורס)עבודת סמינריון 

.85: רפרט

60: תרגילי בית

הציון שפבלו קיבל ברכיב שהוגדר כתנאי  

מציון עובר  נמוךלסיום הקורס הוא 

:שהוגדר לרכיב ולכן

.50: ציון סופי בקורס

פבלו

:מבנה הקורס

50%מבחן 1.

20%עבודת בית 2.

.30%תרגילים 3.

הקורסציון סופי בקורס יחושב לפי מבנה 



מאפייני רכיבי ציון ומשמעותם

רכיב מגן

?  מתי משתמשים

.  100%סך משקולות הרכיבים הוא עד -(עבודה/ בחינה )כאשר אני רוצה להגן על המטלה המרכזית בקורס -

.  100%סך משקולות הרכיבים הוא מעל -כאשר אני רוצה לתת בונוס-

?  מה המשמעות

.הקורסלסטודנטים להעלות את הציון הסופי בקורס למרות שהשיגו תוצאה נמוכה במטלה המרכזית של לאפשר 

?  איך משתמשים

.מפעילים הגדרת רכיב מגן-

.מגדירים לרכיב את המשקל שלו-

:דגשים

.  100%-יש להגדיר רכיב מגן שהמשקל שלו יהיה מעבר ל–כאשר אני רוצה לתת בונוס -

.100%–רכיב המגן יהיה חלק מה -(עבודה/בחינה)כאשר אני רוצה להגן על המטלה המרכזית בקורס -

.אין צורך להגדיר לרכיב ציון עובר-

.יכול לשמש כרכיב מגןאינו רכיב ציון מסוג בחינה -

.במקרה הזה יש להגדיר ציון עובר לרכיב-ניתן להגדיר רכיב ציון מסוים גם כרכיב מגן וגם כתנאי סיום לקורס-



?  * אז איך המערכת מחשבת ציון סופי כשיש רכיב שמוגדר כרכיב מגן

הציון שהסטודנט קיבל ברכיב שהוגדר כרכיב  : 100%מעל כאשר סך משקולות רכיבי הציון הוא * 

(.  100עד לציון סופי מקסימלי )לציון הסופי לפי משקלו אוטומטית מגן ישמש כבונוס ויתווסף 

מציון  גבוה

הבחינה

י  "ייכנס לשקלול עפ

משקלו

הציון שהסטודנט קיבל  

ברכיב שהוגדר כרכיב מגן

מציון  נמוך

הבחינה

לא ייכנס לממוצע

משקלו יתווסף למשקל  )

(הבחינה

בקורס עם בחינה בחינהללא בקורס 

מממוצע  גבוה

רכיבי  ( משוקלל)

הציון האחרים 

י  "ייכנס לשקלול עפ

משקלו

הציון שהסטודנט קיבל  

ברכיב שהוגדר כרכיב מגן

מממוצע  נמוך

רכיבי  ( משקולל)

הציון האחרים

לא ייכנס לממוצע



מאפייני רכיבי ציון ומשמעותם

סל מטלות

.  5תרגילים מתוך 3: למשל, כאשר אני רוצה לאפשר לסטודנטים בחירת הגשה? מתי משתמשים

?  מה המשמעות

.  של הסלוכמה מהן יילקחו לחישוב הציון הסופי ( כ אפשרי"מתוך סה)המרצה קובע כמה מטלות יגיש הסטודנט 

.בחישוב זה יילקחו תמיד הציונים הגבוהים ביותר

:דגשים

.לפני הזנת הגדרות חובה של הרכיב יש להגדיר את מספר המטלות הכולל בסל-

.לא ניתן להוסיף סל מטלות ללא הזנת הגדרות חובה-

.מספר נדרש של מטלות חייב להיות גדול או שווה למספר מטלות לחישוב ממוצע-

?  איך משתמשים

.לוחצים על כפתור                    במסך רכיבי ציון1.

בוחרים רכיב  2.

.משקל, שם: מגדירים לרכיב הגדרות בסיסיות3.

.מגדירים לרכיב מספר מטלות כולל4.

.מגדירים לרכיב הגדרות חובה5.

.לפי צורך(רכיב מגן/ תנאי לסיום קורס )מגדירים לרכיב הגדרות מתקדמות 6.



?  אז איך המערכת מחשבת ציון סופי של סל מטלות

לאכן

=  לסלציון סופי 
אפס

ציון עובר= כל ציון -במידה ולא הוגדר ציון עובר למטלות בן* 

?מספר מטלות נדרש* = שהוגשוהאם מספר מטלות 

ממוצע  = ציון סופי לסל 

של הציונים הגבוהים  

ביותר לפי מה שהוגדר 

מספר מטלות  "בשדה 

".  לחישוב ממוצע

הציון הסופי של הסל  

יועבר לשקלול הציון  

הסופי של הקורס יחד 

.עם רכיבים נוספים



אפשרויות השימוש ברכיב מסוג מטלה כרכיב נוכחות

נוכחות כרכיב לשקלול
.מהציון הסופי10%נוכחות : בסילבוס מופיע

.הסטודנט יקבל נקודות לציון הסופי בהתאם להשתתפותו

נוכחות כתנאי סף לקורס
.נוכחות חובה80%: בסילבוס מופיע

.אי עמידה בתנאי פירושה כישלון בקורס

ציון הרכיב לא ייכנס  

לשקלול בחישוב הציון  

.הסופי

**נוכחות כבונוס
.בונוס10%נוכחות : בסילבוס יופיע

הסטודנט יקבל נקודות לציון הסופי בהתאם להשתתפותו

.לא מגדירים ציון עובר לרכיב* 

:  אופן הזנת הציונים לסטודנטים

.100מתוך ספרתיציון 

(.10%)הגדרת משקל הרכיב * 

:  אופן הזנת הציונים לסטודנטים

*.נכשל /עוברמילולי ציון 

י  "ייכנס לשקלול עפ

משקלו ובהתאם לציון  

.שקיבל הסטודנט

:  אופן הזנת הציונים לסטודנטים

.100מתוך ספרתיציון 

.לא מגדירים ציון עובר לרכיב* 

?כיצד מגדירים את הרכיב?כיצד מגדירים את הרכיב

.  ללא הגדרות נוספות* 

(.10%)הגדרת משקל הרכיב * 

.לא מגדירים ציון עובר לרכיב* 

?כיצד מגדירים את הרכיב

.  ללא הגדרות נוספות* 

י  "ייכנס לשקלול עפ

משקלו ובהתאם לציון  

*.שקיבל הסטודנט

.  100-עד לציון סופי מקסימלי** 

.0%= הגדרת משקל הרכיב * 

.מפעילים תנאי סף לקורס* 

.  בהתאם לאחוז הנוכחות בקורס*


