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 הסבר כללי  .1

ה היא מערכת שמטרתה לתת פלטפורמה אחודה להזנת ציוני קורס, ריכוז וחישוב ציוני הסטודנטים בקורסים, וחישוב מינ

 אוטומטי של הציון הסופי בהתאם לשקלול שייקבע על ידי המרצה. 

למעט המערכת עתידה לרכז ולנהל את כלל הציונים של הסטודנטים באוניברסיטה, ובכלל זה ציוני הביניים בקורסים, 

 ותשמש גם כבסיס נתונים ותאפשר הצגה דינאמית של נתונים סטטיסטיים. ,ציוני תיזה ועבודות גמר בתארים גבוהים

הזנת ציונים, באופן מקוון ופשוט, ללא צורך בשימוש בגיליונות הציונים מיועדת לסגל האקדמי, ומאפשרת  המערכת

נותנת מענה להזנה מהירה של ציוני מבחנים אמריקאים שעובדו ביחידה לייעוץ סטטיסטי, . כמו כן, המערכת ובניירות

 .  Tomagrade-או ב Moodleטעינת ציוני בחינות שנערכו ב 

 ות לאפליקציה ופורטל הסטודנטים.הפצת ציוני בחינות וציונים סופיים נעשית באופן אישי, לכל סטודנט, ישיר

 .SAP-הציונים מתעדכנים אוטומטית במערכת ה
 

 עליית שלב א' של המערכת – תשע"ח

 בשלב זה המערכת תאפשר:

 בודהמתן ציונים בקורסים המנהלים בחינה או מתן ציונים סופיים בקורסים בהם מטלת הסיום היא ע: 

  .מתן ציוני בחינה לפי מועד, ומתן ציון סופי לקורס לפי מועד,  בקורסים המנהלים בחינה 

 .מתן ציונים סופיים בקורסים בהם מטלת הסיום היא עבודה  

 אפשרות של מתן הרשאות לעוזרי הוראה, המקושרים לאירוע התרגיל, לצורך הזנת ציונים. 

 לכל סטודנט, ישירות לאפליקציה ופורטל הסטודנטים.הפצת ציוני בחינות וציונים סופיים באופן אישי , 
  

 התהליך בקצרהעקרונות 

 הזנת ציונים לקורס בו מתקיימת בחינה 

 

 הזנת ציונים לקורס בו לא מתקיימת בחינה 

 

 אפשרויות הזנה במסכי הציונים 

 *באמצעות ממשק אוטומטי של היחידה לייעוץ סטטיסטי באמצעות קובץ מובנה Excel באמצעות קובץ  הזנה ידנית 

 

 .TomaGradeאו נבדקו במערכת  Moodle -רק עבור בחינות שהתקיימו בשרתי הבחינות של ה*

ציונים במסך  הזנת ושמירת
(לפי מועד)ציון בחינה 

פרסום הציונים
הזנת ציונים במסך ציון סופי  

(  לפי מועד)
פרסום הציונים

הזנת ושמירת ציונים במסך  
ציון סופי

פרסום הציונים

http://tomagrade.haifa.ac.il/
http://tomagrade.haifa.ac.il/
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  מערכתוהזדהות בגישה  .3

 
 : דרך היאהגישה למערכת 

 
                     .מערכת ייעודית לניהול הישגים –מינה                                                                 דף הבית של אוניברסיטת חיפה

 
 .מרחוקבהתחברות צורך  המערכת נגישה מחוץ לקמפוס ללא

 , פורטל יישומי הסגל והספרייה(MOODLE)כמו כניסה ל  SSOההזדהות במערכת תתבצע באמצעות סיסמת 

 

  מתוך רשימת הקורסים שלי צויבחירת הקורס הר .4

לפי תקופת ברירת  ,למרצה תופיע רשימת הקורסיםבמסך הכניסה, המסך הראשוני בעת התחברות למערכת, 
באמצעות בחירת  מתקופות אחרות ניתן להציג קורסים ,במידת הצורך .של השנה והסמסטר הנוכחייםמחדל 

  (.שנה וסמסטרהתקופה המבוקשת )

 

 

http://mina.haifa.ac.il/
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ולבחור את  ,יש לעמוד על הקורס המבוקש, להגיע למסכים השונים )ציון בחינה, סגל הקורס, ציון סופי(על מנת 
 הקורס הנבחר יקבל רקע אפור. האפשרות המתאימה.

 , תופיע ליד שם הקורס התגית הבאה קורס משותףבמידה והקורס שלכם הוא 

  נוסף לקורסשיתוף סגל הוראה  .5

 במסך הכניסה, יש לעמוד על הקורס המבוקש ולבחור את האפשרות 

 

בחלקו שהרצוי,  הסגל ם חברשימין למריבוע ב  יש לסמן  הרשאה לסגל נוסף, . למתןסגל קורסייפתח מסך 

 .   ללחוץ עלו, התחתון של הדף

 .                  עלללחוץ ו סימון הכל בשדה  לסמן וסף ניתן נבחירת כל הסגל הל

 

 חבר הסגל הנוסף יתווסף תחת שמו של אחראי הקורס

 
 

 
 משה משה

 משה משה
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 בהמשך השורה.ש          ללחוץ על סמל הפח יש סגל הנוסף לקורס, לביטול הרשאה לאיש 

 הזנת ציונים ופרסומם.מאפשרת לו הנוסף ההרשאה הניתנת לחבר הסגל 
 

המקושר הוראה  , אשר מלמדים באירוע מקביל בקורס או סגל הוראה הסגל הנוסף הם חברי סגל כדאי לדעת!
 לאירוע תרגול.

 שמירה אוטומטית במסכי הזנת הציונים .6

שניות שבהן לא הייתה פעילות  30בעת הזנת ציונים, תתבצע שמירה אוטומטית של הציונים המוזנים כל  חדש!

 במערכת.

במידה ושמירת הנתונים הצליחה יופיע חיווי בחלק העליון של המסך כי הרשומות עודכנו בהצלחה, וגם בשדה 
 יופיע חיווי מתאים הכולל תאריך ושעה של השמירה האחרונה. עדכון אחרון

 

ויופיע חיווי כי לא בוצעה שמירה ויש לתקן את  במידה והזונו רשומות שגויות , לא תתבצע שמירה אוטומוטית
 הרשומות השגויות.
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  המנהל בחינה קורסלמועד ב בחינה הזנת ציוני .7

 
 .ציון בחינהבמסך הכניסה, יש לעמוד על הקורס המבוקש ולבחור את האפשרות 

 

  בקורס המנהל בחינה ידנית של הציונים זנהה א.7

רשימת הסטודנטים בו תופיע ו ,מסך זה הוא אנונימיבו יש לבחור את המועד המבוקש. ציון בחינה מסך  ייפתח
נרצה לעדכן ולהזין  עבורולגשת לאובייקט הסטודנט  יש, להזנת ציון .או שם( .)ללא ת.ז קוד זיהויעם  תחת המועד

לקוד הזיהוי של הסטודנט על גבי שבמסך, ולוודא כי הוא תואם  לקוד הזיהויבמסך יש להתייחס אך ורק  .ציון
  .נכשל  /: עוברמילולי  אומספרי ניתן להזין ציון ציון בעמודת  המחברת.

 קדמי מילולי, עמודת הציון תכיל רק את הערכים עובר או נכשל.בקורסים בהם מוגדר סולם א

  

 .על מנת שהנתונים יישמרו בהצלחה   לאחר הזנת הציונים, יש לבצע שמירה  

 .  על מנת לפרסם את הציונים לסטודנטים, יש ללחוץ על

 יון ספרתי יש להזין בתיבהצ
 ציון מילולי יש לבחור מהרשימה

https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
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 ני:דגשים חשובים בעת מתן ציונים באופן יד

 .בעת הזנה ידנית של ציונים, מומלץ לבצע שמירה מדי כמה דקות 

  מפתח ת.ז זהה למספר הסידורי הרץ שבגיליון הציונים )סליפ(, ולמספר הסידורי הרץ  – מפתח ת.זעמודת
 שבמחברת הבחינה של הסטודנט.

באמצעות המספר הסידורי הרץ, ניתן לאתר בקלות את הרשומה המתאימה של הנבחן במערכת ולהזין את 
 .הסבר מקיףבלחיצה על סימן השאלה ליד מפתח ת.ז יפתח שימו לב!! הציון. 

  שלמים, ללא  ערכיםמספריים באופן ידני, ישירות במסכי מערכת מינה, ניתן להזין אך ורק בעת הזנת ציונים
 .נקודה עשרונית

 ת ציונים דרך מסמך להזנ לעבורו ,בכל שלב ניתן להפסיק את מתן הציונים הידניXCELE ( ב6פרק מובנה). 

מספר פרמטרים,  לבצע סינון לפיושבראש הטבלה, , בלחיצה על   סינון ומיוןכדאי לדעת! ניתן לפתוח 
 .קוד זיהוי וביניהם

 

 , לא ניתן להשתמש בכפתורי הפעולה עד לסגירת הסינון.סינון ומיוןבעת פתיחת 

  בקורס המנהל בחינה מובנה )תבנית מינה( Excelטעינת קובץ ציונים מ  ב.7

בו יש לבחור את המועד  ייפתח מסך ,ציון בחינה, ולחיצה על במסך רשימת קורסים לאחר בחירת הקורס הרצוי
 )ללא ת.ז. או שם(. קוד זיהוימסך זה הוא אנונימי, ותופיע בו רשימת הסטודנטים תחת המועד עם המבוקש. 

   Excelךעל מנת להוריד מסמהמסך,  שמאלמ   ש לגשת ללחצן ילאחר בחירת המועד הרצוי, 
, בקובץש לקוד הזיהוילהתייחס אך ורק יש  בעת הזנת הציונים בקובץ, .ציוני הבחינהיוזנו שאך ורק בו מובנה 

 .לקוד הזיהוי של הסטודנט על גבי המחברתולוודא כי הוא תואם 

 ., ללא שינוישבו הוא יורד באותו שםיש לשמור את המסמך על המחשב : שימו לב

 , לבחור באפשרות של   , יש לגשת ללחצן   -    Excelלאחר הזנת הציונים במסמך ה
 ולטעון את הקובץ המתאים מתוך מחשבכם.

 

 יתעדכן בהתאם למספר הרשומות ,כפתור השמירההחיווי ביקבלו רקע צהוב ובמסמך הרשומות אשר עודכנו 
  .שעודכנו

. בדיקת כל הבחינות בקורס גם אם לא הסתיימהברגע לחיצה על פרסום, הציונים מתפרסמים לסטודנטים שימו לב!!! 
שינוי ציון נעשה עבור סטודנט בודד ולא ניתן . שינוי ציוןלאחר פרסום הציונים כל שינוי ציון יתאפשר רק באמצעות פעולת 

 .לבצעו בצורה גורפת

http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/numerator.pdf
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/numerator.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
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על מנת לפרסם את  .על מנת שהנתונים יישמרו בהצלחה הציונים, יש לבצע שמירה  טעינתלאחר 

 .הציונים לסטודנטים, יש ללחוץ על 
 

 

 מובנה  EXCEL דגשים חשובים בעת מתן ציונים מ

  בקובץ ה  ציוןבעת הזנת ציון בעמודתEXCEL בלבד שלמים ערכים מספריים  להדביק/המובנה, יש להזין
 .ולא נוסחאות

 במידה וביצעתם שינויים במסמך ה EXCEL-  במערכת המינה, יופיע  שטרם פורסם אך כבר שמורעל ציון
 :האפשרויות המוצעותבמסך זה, תוכלו לפעול לפי מסך המתריע על דריסת ציונים. 

חלק או )ניתן לבחור וטוען ציונים חדשים, אם נוספו. : דורס את כלל הרשומות שנבחרו טעינה כולל דריסה
 .הרשומות( את כל

 .ציון קיים במינהטוען ציונים חדשים בלבד ואינו משנה טעינה ללא דריסה: 
 .לא ייטען למערכת המינה - EXCEL מקובץ הביטול הפעולה, אף ציון ביטול: 

 
 שאר כפי שהיה.יציון הרשומה במינה לא יידרס וי, - EXCEL אם ישנה רשומת ציון ריקה במסמך ה

 מפתח ת.ז זהה למספר הסידורי הרץ שבגיליון הציונים )סליפ(, ולמספר הסידורי הרץ  – עמודת מפתח ת.ז
 שבמחברת הבחינה של הסטודנט.

תאימה של הנבחן במערכת ולהזין את באמצעות המספר הסידורי הרץ, ניתן לאתר בקלות את הרשומה המ

 .הסבר מקיףה ליד מפתח ת.ז יפתח בלחיצה על סימן השאלשימו לב!! הציון. 

  במסמך הציון בעמודת- EXCEL   ניתן לבחור בציון מילולי נכשל /עובר בעמודת  ,מספריניתן להזין ציון, 

 . לסולם האקדמי המוגדר בקורס מהבהתא

 
 מסמך ה- EXCEL  המובנה תומך בגרסאותOffice 2010 ומעלה בלבד 

  בקורס המנהל בחינה טעינת קובץ ציונים )מבחן אמריקאי( מהיחידה לייעוץ סטטיסטי ג.7

בו יש לבחור את המועד  ייפתח מסךציון בחינה, , ולחיצה על במסך רשימת קורסים לאחר בחירת הקורס הרצוי
 )ללא ת.ז. או שם(. קוד זיהוימסך זה הוא אנונימי, ותופיע בו רשימת הסטודנטים תחת המועד עם המבוקש. 

. בדיקת כל הבחינות בקורס גם אם לא הסתיימהברגע לחיצה על פרסום, הציונים מתפרסמים לסטודנטים שימו לב!!! 
ולא ניתן שינוי ציון נעשה עבור סטודנט בודד . שינוי ציוןלאחר פרסום הציונים כל שינוי ציון יתאפשר רק באמצעות פעולת 

 .לבצעו בצורה גורפת

http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/numerator.pdf
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/numerator.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
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  לבחור באפשרות של,   יש לגשת ללחצןלאחר בחירת המועד הרצוי, 
 קובץ הציונים שקיבלתם מהיחידה לייעוץ סטטיסטי(.ולטעון את הקובץ המתאים מתוך מחשבכם )

 .(   Workbook-97   Excel 2003או הפורמט )המסמך  : אין לשנות את שםשימו לב 

 

 והחיווי בכפתור השמירה, יתעדכן בהתאם למספר הרשומות. ,יקבלו רקע צהוב ,הרשומות אשר עודכנו במסמך

על מנת לפרסם את  .מנת שהנתונים יישמרו בהצלחהעל  הציונים, יש לבצע שמירה  טעינתלאחר 

 .הציונים לסטודנטים, יש ללחוץ על 
 

 

 מפתח ת.ז זהה למספר הסידורי הרץ שבגיליון הציונים )סליפ(, ולמספר הסידורי הרץ  – עמודת מפתח ת.ז
 של הסטודנט.  שבמחברת הבחינה

הזין את באמצעות המספר הסידורי הרץ, ניתן לאתר בקלות את הרשומה המתאימה של הנבחן במערכת ול
 .הסבר מקיףבלחיצה על סימן השאלה ליד מפתח ת.ז יפתח שימו לב!! הציון. 

 במידה וביצעתם שינויים במסמך ה EXCEL-  במערכת המינה, יופיע  שטרם פורסם אך כבר שמורעל ציון
 :האפשרויות המוצעותמסך המתריע על דריסת ציונים. במסך זה, תוכלו לפעול לפי 

: דורס את כלל הרשומות שנבחרו וטוען ציונים חדשים, אם נוספו. )ניתן לבחור חלק או טעינה כולל דריסה
 את כל הרשומות(.

 .ון קיים במינהטוען ציונים חדשים בלבד ואינו משנה ציטעינה ללא דריסה: 
 .לא ייטען למערכת המינה - EXCEL מקובץ הביטול הפעולה, אף ציון ביטול: 

 
 ציון הרשומה במינה לא יידרס ויישאר כפי שהיה., - EXCEL אם ישנה רשומת ציון ריקה במסמך ה

. בדיקת כל הבחינות בקורס גם אם לא הסתיימהברגע לחיצה על פרסום, הציונים מתפרסמים לסטודנטים שימו לב!!! 
ציון נעשה עבור סטודנט בודד ולא ניתן  שינוי. שינוי ציוןלאחר פרסום הציונים כל שינוי ציון יתאפשר רק באמצעות פעולת 

 .לבצעו בצורה גורפת

http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/numerator.pdf
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/numerator.pdf
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  בקורס המנהל בחינה (MoodleQ)שרת  Moodle מערכתציונים מבחינות שנערכו ב ד.7

נוצר קובץ ציונים שנטען  ,נתמכת מחשבהנחיות היחידה להוראה ,על פי  Moodle-בדיקת המבחן בעם סיום 
. לאחר טעינת הציונים למערכת (Moodle-הציונים מהשעה לאחר יצוא כ שלטווח ) אוטומטית למערכת המינה

 .לאחראי הקורס הודעת דוא"ל כחיווי לסיום הטעינה תישלח, במצב של שמירה המינה

יש לבחור את הקורס הרצוי, וללחוץ על  רשימת הקורסים. במסך יש לגשת למערכת מינה, ההודעהלאחר קבלת 
  מבוקש. בו יש לבחור את המועד ה ייפתח מסךציון בחינה, 

)ללא ת.ז. או שם( עם הציונים קוד זיהוימסך זה הוא אנונימי, ותופיע בו רשימת הסטודנטים תחת המועד עם 
 .MoodleQ -שניתנו במערכת ה

(, ב6פרק המובנה)  EXCEL-( או באמצעות קובץ הא6פרק דת הצורך, ניתן לערוך את הציונים במסך עצמו )במי

  .  אם ברצונכם לפרסם כעת את הציונים לסטודנטים, יש ללחוץ על או, 

 

 מפתח ת.ז זהה למספר הסידורי הרץ שבגיליון הציונים )סליפ(, ולמספר הסידורי הרץ  – עמודת מפתח ת.ז
 שבמחברת הבחינה של הסטודנט. 

באמצעות המספר הסידורי הרץ, ניתן לאתר בקלות את הרשומה המתאימה של הנבחן במערכת ולהזין את 
 .הסבר מקיףבלחיצה על סימן השאלה ליד מפתח ת.ז יפתח שימו לב!! הציון. 

 בקורס המנהל בחינה TomaGrade מערכתציונים מבחינות שנבדקו ב ה.7

נוצר קובץ ציונים שנטען ,  ולחיצה על  TomaGrade -ה לאחר סיום בדיקת הבחינות במערכת
 .במצב של שמירה, אוטומטית למערכת המינה

תישלח הודעת דוא"ל  ,(סיים בדיקה)טווח של כשעה וחצי מהלחיצה על  הציונים למערכת המינהלאחר טעינת 
 .יש לגשת למערכת מינהלאחר קבלת ההודעה, כחיווי לסיום הטעינה לאחראי הקורס. 

בו יש לבחור את המועד  ייפתח מסךציון בחינה, יש לבחור את הקורס הרצוי, וללחוץ על  רשימת הקורסיםבמסך 
)ללא ת.ז. או שם( עם קוד זיהויהמבוקש.  מסך זה הוא אנונימי, ותופיע בו רשימת הסטודנטים תחת המועד עם 

 .TomaGrade -הציונים שניתנו במערכת ה

 (, ב6פרק המובנה)  EXCEL-( או באמצעות קובץ הא6פרק הציונים במסך עצמו )ניתן לערוך את במידת הצורך, 

 . או, אם ברצונכם לפרסם כעת את הציונים לסטודנטים, יש ללחוץ על  

 

 מפתח ת.ז זהה למספר הסידורי הרץ שבגיליון הציונים )סליפ(, ולמספר הסידורי הרץ  – עמודת מפתח ת.ז
 שבמחברת הבחינה של הסטודנט. 

באמצעות המספר הסידורי הרץ, ניתן לאתר בקלות את הרשומה המתאימה של הנבחן במערכת ולהזין את 
 .הסבר מקיףבלחיצה על סימן השאלה ליד מפתח ת.ז יפתח שימו לב!! הציון. 

 

     Excelידני או מקובץ  –)מסך ציון סופי( מתקיימת בו בחינה זנת ציון סופי לקורס שה .8

 ציון בחינהבמסך הכניסה, יש לעמוד על הקורס המבוקש ולבחור את האפשרות 

. בדיקת כל הבחינות בקורס הסתיימהגם אם לא ברגע לחיצה על פרסום, הציונים מתפרסמים לסטודנטים שימו לב!!! 
שינוי ציון נעשה עבור סטודנט בודד ולא ניתן . שינוי ציוןלאחר פרסום הציונים כל שינוי ציון יתאפשר רק באמצעות פעולת 

 .לבצעו בצורה גורפת

. בדיקת כל הבחינות בקורס גם אם לא הסתיימהסטודנטים ברגע לחיצה על פרסום, הציונים מתפרסמים לשימו לב!!! 
שינוי ציון נעשה עבור סטודנט בודד ולא ניתן . שינוי ציוןלאחר פרסום הציונים כל שינוי ציון יתאפשר רק באמצעות פעולת 

 .לבצעו בצורה גורפת

http://online.haifa.ac.il/nsite/mdl_guides/mdl_guide_for_reporting_exam_grades_from_moodleq_and_quiz.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/numerator.pdf
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/numerator.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/numerator.pdf
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/numerator.pdf


 21מתוך  11עמוד  (09ג)מדריך לסגל האקדמי  –מערכת מינה  , אגף מחשוב ומערכות מידעSAPצוות תמיכה והדרכות 

 

 .ציון סופיאפשרות עמוד על הקורס המבוקש ולבחור בבמסך הכניסה, יש ל

 

 לקורס שמתקיימת בו בחינה א.       הזנת ציון סופי באופן ידני8

 סופי ציון עבורו נרצה לעדכןלגשת לאובייקט הסטודנט , ולאחר מכן, מבוקשלבחור במועד היש במסך שייפתח, 
קוד  לוודא כיבמסך יש  ., בהתאם לסולם האקדמי של הקורסנכשל /: עוברמילולי  אוולהזין ציון מספרי  לקורס,
 .ברשימותיכם של הסטודנט ת.ז./לקוד הזיהוי מיםתוא ,שבמסך .ת.ז/הזיהוי

 .                       מסך זה, קיימת אפשרות בשםב 

, ציון בחינהבמסך  ציוןלהם ניתן ופורסם  ,לכל הסטודנטים ציון סופילחצן זה מאפשר העתקת ציון בחינה לשדה 
 ללא הזנה ידנית נוספת של הציון הסופי.

יועתקו אך  ,בחרתם באפשרות להזין ידנית מבלי להשתמש בהעתקה ואחר כך  םאם בחרתשימו לב!! 
.לא הוזנו ידניתמות שוורק הרש

  הרשומות אשר עודכנו במסמך יקבלו רקע צהוב והחיווי בכפתור השמירה, יתעדכן בהתאם למספר הרשומות.

על מנת לפרסם את  .על מנת שהנתונים יישמרו בהצלחה הציונים, יש לבצע שמירה  הזנתלאחר  

 .הציונים לסטודנטים, יש ללחוץ על 

 .                        לא ניתן להזין ציון סופי טרם פרסום ציון בחינה 
 

 (.ב7פרק מובנה ) EXCELך מסמך בכל שלב ניתן להפסיק את מתן הציונים הידני, ולעבור להזנת ציונים דר

 ליד  התגית  ציון סופיבמסך יותר מסולם אקדמי אחד, תופיע  לואשר  משותףקורס  עבור

 .סולם האקדמיהשדה 

 מועד סופי של  אפשרותתופיע גם הבעת בחירת מועד, , ותת הערכה שונובעלי תבניים משותפים בקורס

 להם ישנה עבודה בקורס ולא בחינה. עבור סטודנטים ( מיוחד/'ב/'מועד אהאפשרויות מלבד ) לקורס
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 לקורס שמתקיימת בו בחינהמובנה  Excelב.       הזנת ציון סופי מקובץ 8

בו יש לבחור את המועד  ייפתח מסךציון סופי, , ולחיצה על במסך רשימת קורסים לאחר בחירת הקורס הרצוי
 המבוקש.

נמלא את שאך ורק בו מובנה  Excelעל מנת להוריד מסמך של המסך,  משמאלו ללחצן  ש לגשתי
 .ברשימותיכם של הסטודנט ת.ז./לקוד הזיהוי מיםתוא קובץ,שב .ת.ז/קוד הזיהוי לוודא כייש  הציונים הסופיים.

 ., ללא שינוישבו הוא יורד באותו שםיש לשמור את המסמך על המחשב : שימו לב

ולטעון את הקובץ המתאים מתוך  יש לגשת ללחצן  EXCEL -הלאחר הזנת הציונים במסמך 
  מחשבכם.

 

ירה, יתעדכן בהתאם למספר הרשומות הרשומות אשר עודכנו במסמך יקבלו רקע צהוב והחיווי בכפתור השמ

על מנת  .על מנת שהנתונים יישמרו בהצלחה הציונים, יש לבצע שמירה  טעינתלאחר שנערכו. 

 .לפרסם את הציונים לסטודנטים, יש ללחוץ על 

 

 . ן ציון סופי טרם פרסום ציון בחינהלא ניתן להזי

  ליד  התגית  ציון סופיבמסך יותר מסולם אקדמי אחד, תופיע  אשר לו משותףעבור קורס

 .סולם האקדמיהשדה 

 מועד סופי של  אפשרותתופיע גם הבעת בחירת מועד, , ותת הערכה שונובעלי תבניים משותפים בקורס

 להם ישנה עבודה בקורס ולא בחינה.עבור סטודנטים ( מועד א'/ב'/מיוחדהאפשרויות מלבד לקורס )

 

 מובנה  EXCELדגשים חשובים בעת מתן ציונים מ 

. בדיקת כל הבחינות בקורס גם אם לא הסתיימהברגע לחיצה על פרסום, הציונים מתפרסמים לסטודנטים שימו לב!!! 
שינוי ציון נעשה עבור סטודנט בודד ולא ניתן . שינוי ציוןלאחר פרסום הציונים כל שינוי ציון יתאפשר רק באמצעות פעולת 

 .לבצעו בצורה גורפת

. בדיקת כל הבחינות בקורס גם אם לא הסתיימהברגע לחיצה על פרסום, הציונים מתפרסמים לסטודנטים שימו לב!!! 
שינוי ציון נעשה עבור סטודנט בודד ולא ניתן . שינוי ציוןרק באמצעות פעולת לאחר פרסום הציונים כל שינוי ציון יתאפשר 

 .לבצעו בצורה גורפת
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  בקובץ ה ציוןבעת הזנת ציון בעמודת- EXCEL  בלבד ולא שלמים  ערכים מספריים המובנה, יש להזין
 נוסחאות

 במידה וביצעתם שינויים במסמך ה EXCEL -  במערכת המינה, יופיע  שטרם פורסם אך כבר שמורעל ציון
 :האפשרויות המוצעותמסך המתריע על דריסת ציונים. במסך זה, תוכלו לפעול לפי 

את כלל הרשומות שנבחרו וטוען ציונים חדשים, אם נוספו. )ניתן לבחור חלק או : דורס טעינה כולל דריסה
 את כל הרשומות(.

 .טוען ציונים חדשים בלבד ואינו משנה ציון קיים במינהטעינה ללא דריסה: 
 .לא ייטען למערכת המינה -    EXCEL מקובץ הביטול הפעולה, אף ציון ביטול: 

 
 ציון הרשומה במינה לא יידרס ויישאר כפי שהיה. ,EXCEL -הך אם ישנה רשומת ציון ריקה במסמ

  במסמך הציון בעמודת- EXCEL  ניתן לבחור בציון מילולי, נכשל /עובר בעמודת ,מספריניתן להזין ציון 

 . לסולם האקדמי המוגדר בקורס מהבהתא

 

     Excelידני או מקובץ  - ציון סופי(מסך ) מתקיימת בחינה לא בו קורסהזנת ציונים ב .9

 ציון בחינהבמסך הכניסה, יש לעמוד על הקורס המבוקש ולבחור את האפשרות 

 ולבחור את האפשרות  )אשר בו לא מתקיימת בחינה(  במסך הכניסה, יש לעמוד על הקורס המבוקש

 

 מתקיימת בחינה לא בו קורסב ידני באופן סופי הזנת ציון  א.     9

: ילולימציון   אוולהזין ציון מספרי  ,נרצה לעדכןבקורס,  שלו ן הסופיהציוסטודנט שאת ל יש לגשתבמסך שייפתח, 
  , בהתאמה לסולם האקדמי של הקורס.לנכש /עובר
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 הרשומות אשר עודכנו במסמך יקבלו רקע צהוב והחיווי בכפתור השמירה, יתעדכן בהתאם למספר הרשומות

על מנת לפרסם  .על מנת שהנתונים יישמרו בהצלחה הציונים, יש לבצע שמירה  הזנתלאחר  .שעודכנו

 .את הציונים לסטודנטים, יש ללחוץ על 

 בעת הזנה ידנית של ציונים מומלץ לבצע שמירה מדי כמה דקות 

 

 מתקיימת בחינה לא בו קורסב מובנה )תבנית מינה( Excelמקובץ  סופי הזנת ציון      ב. 9

 של המסך,  משמאלו ש לגשת ללחצן  י ציון סופי,לאחר בחירה באפשרות  ,במסך שייפתח
 .הציון הסופי לקורס נמלא אתשאך ורק בו מובנה  EXCELעל מנת להוריד מסמך 

 ., ללא שינוישבו הוא יורד באותו שםיש לשמור את המסמך על המחשב : שימו לב

ולטעון את הקובץ המתאים  , יש לגשת ללחצן    EXCEL-הלאחר הזנת הציונים במסמך 
  מתוך מחשבכם.

 

 הרשומות אשר עודכנו במסמך יקבלו רקע צהוב והחיווי בכפתור השמירה, יתעדכן בהתאם למספר הרשומות.

על מנת  .על מנת שהנתונים יישמרו בהצלחה הציונים, יש לבצע שמירה  טעינתלאחר שעודכנו. 

. ת בקורסבדיקת כל הבחינו גם אם לא הסתיימהברגע לחיצה על פרסום, הציונים מתפרסמים לסטודנטים שימו לב!!! 
שינוי ציון נעשה עבור סטודנט בודד ולא ניתן . שינוי ציוןלאחר פרסום הציונים כל שינוי ציון יתאפשר רק באמצעות פעולת 

 .לבצעו בצורה גורפת
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 .לפרסם את הציונים לסטודנטים, יש ללחוץ על 
 

 
 

 מובנה  EXCELדגשים חשובים בעת מתן ציונים מ 

  בעת הזנת ציון בעמודת ציון בקובץ הEXCEL  ערכים מספריים בלבד ולא נוסחאותהמובנה, יש להזין 

 ץ בבעת הזנת ציונים בקו EXCELיש להזין/ להדביק רק ערכים מספריים ציון מובנה )תבנית מינה(, בעמודת ,
 שלמים, ללא נקודה עשרונית.

 במידה וביצעתם שינויים במסמך ה EXCEL -  במערכת המינה, יופיע  שטרם פורסם אך כבר שמורעל ציון
 :במסך זה, תוכלו לפעול לפי שלוש האפשרויות המוצעותמסך המתריע על דריסת ציונים. 

אם נוספו. )ניתן לבחור חלק או  : דורס את כלל הרשומות שנבחרו וטוען ציונים חדשים,טעינה כולל דריסה
 את כל הרשומות(.

 .טוען ציונים חדשים בלבד ואינו משנה ציון קיים במינהטעינה ללא דריסה: 
 .לא ייטען למערכת המינה - EXCEL מקובץ הביטול הפעולה, אף ציון ביטול: 

 
 ויישאר כפי שהיה.ציון הרשומה במינה לא יידרס , - EXCEL אם ישנה רשומת ציון ריקה במסמך ה

  במסמך הציון, בעמודת- EXCEL ניתן לבחור בציון מילולי, נכשל /עובר בעמודת .מספרי, ניתן להזין ציון 

 . לסולם האקדמי המוגדר בקורס מהבהתא

 
 מסמך ה- EXCEL  המובנה תומך בגרסאותOffice 2010 ומעלה בלבד 

 פרסום הציונים .10

, על מנת לאפשר ניהול תקין של פתיחת מחברות בתיאום מול החוגיעשה פרסום הציונים לכלל הסטודנטים, 
 וסריקת הבחינות במידת הצורך.

 .על מנת לפרסם את הציונים לסטודנטים בפורטל ובאפליקציה, יש לגשת ללחצן 

 .לסטודנטים עבורם התפרסם הציון ולכל סגל האירוע נשלח מיילברגע שהציונים מתפרסמים, 

. בדיקת כל הבחינות בקורס גם אם לא הסתיימהברגע לחיצה על פרסום, הציונים מתפרסמים לסטודנטים שימו לב!!! 
ניתן שינוי ציון נעשה עבור סטודנט בודד ולא . שינוי ציוןלאחר פרסום הציונים כל שינוי ציון יתאפשר רק באמצעות פעולת 

 .לבצעו בצורה גורפת
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 ציון סופי.ולאחר מכן במסך ציון בחינה, עבור קורסים בהם מתקיימת בחינה, יש לבצע פרסום ציונים במסך 

 

 שינוי ציונים ותהליך הערעור .11

 מתקיים באותו אופן כפי שהיה עד עכשיו בהתאם להנחיות החוג.ותיאום מועד פתיחת מחברות תהליך הערעור 

 :פורטל הסגל באמצעותערעורים המטופלים 
באופן  נוהסגל, ציון הבחינה החדש ו/או הציון הסופי החדש שיעודכנו בערעור, יתעדכבעת מענה לערעור בפורטל 

 :ב אוטומטי
 .מערכת המינה -
 .(Sapמערכת הציונים האוניברסיטאית ) -
 פורטל הסטודנטים. -

 במערכת המינה, ובפורטל הסטודנטים. ציון בחינהבמסך  עם פרסום הערעור, מתעדכן – חדש ציון בחינה

האוניברסיטאית  במערכת המינה, במערכת הציונים ציון סופיעם פרסום הערעור, מתעדכן במסך  – חדש ציון סופי
(Sap.ובפורטל הסטודנטים ,) 

 ציונים סופיים אשר הוזנו מלכתחילה במערכת המינה. ו/אועבור ציוני בחינה  רקהעדכון מתבצע חשוב לדעת! 

עודכנו במערכת האוניברסיטאית, ותצוין הסיבה במידה בעת פרסום הערעור, המערכת תיתן חיווי אם הציונים 
מדריך טיפול לנוחותכם,  חיווי זה יופיע גם במייל שנשלח למרצה בעת מענה על ערעור. והעדכון לא התאפשר.

 בערעורים

 הודעת חיווי על עדכון ציונים שבוצע ל דוגמא

 

 פתיחת מחברות פרונטלית:

 .ה ולבצע שינוי ציוןנט, על המרצה להתחבר למערכת המינבחינה או ציון סופי לסטודושונה ציון במידה 

 שינוי ציון

פעולות , לגשת ללחצן ציון סופיאו ו/ ציון בחינהעל מנת לשנות ציון לסטודנט לאחר פרסום, יש לגשת למסך 

  - לבחור בו,  נוספות

 

)בהתאמה לסולם האקדמי של  ,עובר / נכשלציון מילולי:  אובו יש להקליד ציון מספרי חדש  שינוי ציוןייפתח חלון 
 ולמלא הערה מתאימה )שדה חובה(. הקורס(,

. בדיקת כל הבחינות בקורס גם אם לא הסתיימהברגע לחיצה על פרסום, הציונים מתפרסמים לסטודנטים שימו לב!!! 
שינוי ציון נעשה עבור סטודנט בודד ולא ניתן . ינוי ציוןשלאחר פרסום הציונים כל שינוי ציון יתאפשר רק באמצעות פעולת 

 .לבצעו בצורה גורפת

http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/exam_appeal_userguide_for_lecturers.pdf
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/exam_appeal_userguide_for_lecturers.pdf
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/exam_appeal_userguide_for_lecturers.pdf
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 עם הפרסום תישלח הודעת דוא"ל לסגל הקורס ולסטודנט. לאחר השינוי, לא לשכוח לבצע שמירה ופרסום.

 דגשים:

 הליך שינוי ציון נעשה עבור סטודנט בודד ולא ניתן לבצעו בצורה גורפת.ת 

 אפשרות למחיקת ציוני בחינה .12

 אחר שפורסמו, במידת הצורך. מינה, מאפשרת מחיקת ציוני בחינה גם לציונים למערכת 
 לכל הסטודנטים אשר פורסם להם ציון ובוצעה להם מחיקה.ציון הבחינה נשלחת הודעת דוא"ל  עם מחיקת

 במועד מסוים.הסטודנטים,  כלאו ל )לסטודנט בודד( פרטני באופן, בחינהציון רק במסך פעולת המחיקה אפשרית 

 

 המחיקה.פעולת המחיקה הכוללת, מוחקת גם ציונים שהיו במצב שמירה בעת  כדאי לדעת!!!

 פרטנימחיקת ציון בחינה באופן א. 12

בו יש לבחור את ציון בחינה ייפתח מסך ציון בחינה, לאחר בחירת הקורס הרצוי במסך רשימת קורסים, ולחיצה על 
)ללא ת.ז. או שם(.  קוד זיהויהמועד המבוקש. מסך זה הוא אנונימי, ותופיע בו רשימת הסטודנטים תחת המועד עם 

 המחברת.לקוד הזיהוי של הסטודנט על גבי שבמסך, ולוודא כי הוא תואם  לקוד הזיהוייש להתייחס אך ורק 
  למחוק ציון בחינה. נרצה עבורוהסטודנט  רשומתלגשת ל למחיקת ציון, ראשית, יש

  ולבחור באפשרות פעולות נוספותבעמודת ש  לחצן פעולות נוספות יש ללחוץ עלברשומת הסטודנט הרצויה, 

 

 

, יימחק ציון תיפתח הודעת אזהרה, אותה יש לאשר על מנת למחוק את הציון. מיד עם הלחיצה על 
הבחינה של הסטודנט שנבחר במועד שנבחר, ותישלח הודעת דוא"ל לסטודנט עבורו בוצעה המחיקה עם פרטי 

https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
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 הבחינה והמועד בו נמחק הציון. הודעה דומה תישלח גם לסגל ההוראה של הקורס.

 

 המחיקה מתבצעת רק עבור ציון הבחינה של הסטודנט, ולא עבור ציון סופי. שימו לב!

 מחיקת ציוני בחינה לכל הסטודנטים במועד. ב12

בו יש לבחור ציון בחינה ייפתח מסך ציון בחינה, לאחר בחירת הקורס הרצוי במסך רשימת הקורסים, ולחיצה על 
 את המועד המבוקש בו נרצה למחוק את ציוני כל הסטודנטים למועד זה. 

 ולבחור באפשרות   נוספותבמסך שייפתח, מתחת לפרטי המועד, יש לבחור בלחצן פעולות 

 

הסטודנטים במועד  כלתיפתח הודעת אזהרה, המפרטת את תוצאות פעולת המחיקה. למחיקת ציוני הבחינה של 

מיד עם אישור ההודעה, יימחקו ציוני הבחינה של  . וללחוץ עלאני מסכים בשדה  Vשנבחר, יש לסמן 
 לכלהסטודנטים במועד שנבחר )כולל ציונים שהיו במצב שמירה וטרם פורסמו(, ותישלח הודעת דוא"ל כל 

הסטודנטים, עבורם ציון הבחינה היה במצב של פרסום. בהודעה יפורט כי, בוצעה המחיקה עם פרטי הבחינה 
 והמועד בו נמחק הציון. הודעה דומה תישלח גם לסגל ההוראה של הקורס.

 
 המחיקה מתבצעת רק עבור ציון הבחינה של הסטודנטים, ולא עבור ציון סופי. שימו לב!
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 הרחבות ומקרים מיוחדים .13

 קורסים משותפים                      

 בקבוצת ההרצאה יושבים יחד סטודנטים ממספר קורסים )מהחוג או מחוגים ש ,קורסים משותפים הם קורסים

   .ליד קורס משותף תופיע במסך רשימת קורסים התגית אחרים(.

  ,האקדמי הסולם שדה תופיע ליד  ציון סופיבמסך במידה ולקורס המשותף ישנו יותר מסולם אקדמי אחד

 . התגית הבאה 

 מועד סופי של  אפשרותתופיע גם הבעת בחירת מועד, , ותת הערכה שונובעלי תבניים משותפים בקורס

 להם ישנה עבודה בקורס ולא בחינה. עבור סטודנטים ( מיוחד/'ב/'מועד אהאפשרויות מלבד ) לקורס

 כמו כן, תופיע ההערה:

"שים לב, זהו קורס משותף בו חלק מהסטודנטים נבחנים וחלק מגישים מטלה. יש לוודא הזנת ציונים למועד עבור 

 "הנבחנים והזנת ציון סופי עבור מגישי המטלה

 חשובים דגשים .14

  .עבר ק לאחר שתאריך הבחינהרכלומר, ניתן להזין ציונים( )הקורס הופך לפעיל  ,בחינה שיקורסים בהם ב 

 עת הזנה ידנית של ציונים מומלץ לבצע שמירה מדי כמה דקות.ב 

שבמסך, ולוודא כי הוא  קוד הזיהויל  בעת הזנת ציון לסטודנט, יש להתייחס אך ורק ,יון בחינהצמסך ב 
 תואם לקוד הזיהוי של הסטודנט על גבי המחברת.

מסך ציון סופי יש להזין ציונים בהתאמה לסולם האקדמי של הקורס. ציונים מספריים עבור קורס עם סולם ב 

 לוליים עבור קרוס עם סולם מילולי )עובר/נכשל(.ספרתי, וציונים מי

 קורס עם סולם מילולי, ניתן להזין רק ציון מילולי. ב 

,שבראש הטבלה, ולבצע סינון לפי מספר  בלחיצה על   ינון ומיוןסמסכי הזנת הציונים, ניתן לפתוח ב 

, לא ניתן להשתמש בכפתורי הפעולה עד לסגירת סינון ומיון. בעת פתיחת קוד זיהויפרמטרים, וביניהם 

 הסינון.

 

בלבד  שלמים רכים מספרייםעהמובנה, יש להזין/להדביק  XCELEעת הזנת ציון בעמודת ציון בקובץ ה ב 
 ולא נוסחאות

 

 ,משלל יותר מפעם אחת. Excelיתן לטעון קובץ ציונים מקובץ נ -Excelעינה חוזרת של ציונים מקובץ ט 
על ציונים שעומדים  מינה תתריע לצורך שינוי ציונים שכבר הוזנו למערכת, ובתנאי שטרם פורסמו.

"להידרס" כתוצאה מטעינת חוזרת. המערכת מאפשרת בחירה אם לבצע את ה"דריסה" או להישאר עם 

https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
https://www.haifa.ac.il/images/Hepdesk/mina/id_code.pdf
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 הציון הנוכחי.

 
 

זהה למספר הסידורי הרץ שבגיליון הציונים )סליפ(,  ,יון בחינהצמפתח ת.ז, במסך  – .זתמודת מפתח ע 
 ולמספר הסידורי הרץ שבמחברת הבחינה של הסטודנט.

באמצעות המספר הסידורי הרץ, ניתן לאתר בקלות את הרשומה המתאימה של הנבחן במערכת ולהזין את 

 .הסבר מקיףפתח ת.ז יפתח ה ליד מבלחיצה על סימן השאלשימו לב!! הציון. 

בעת פרסום ציון נשלחת הודעת חיווי לסגל ההוראה ולסטודנטים להם  לחיצה על ב 

רק לאחר בדיקת כל  לכן מומלץ לבצע פרסום, ,SAP-הוזן ציון , והציונים מתעדכנים אוטומטית במערכת ה

 המבחנים במועד.

יון צלאחר מכן במסך ויון בחינה, צבור קורסים בהם מתקיימת בחינה, יש לבצע פרסום ציונים במסך ע 

 סופי.

ינוי ציון נעשה עבור סטודנט ש .ינוי ציוןשאחר פרסום הציונים כל שינוי ציון יתאפשר רק באמצעות פעולת ל 

 .בודד ולא ניתן לבצעו בצורה גורפת

רסום הציונים לכלל הסטודנטים יעשה בתיאום מול החוג, על מנת לאפשר ניהול תקין של פתיחת פ 

 מחברות, וסריקת הבחינות במידת הצורך.

בלבד.  יון בחינהציתן לבצע מחיקת ציוני בחינה לאחר שפורסמו, במידת הצורך. המחיקה אפשרית במסך נ 

הסטודנטים אשר פורסם להם ציון ובוצעה להם מחיקה.  עם מחיקת ציון הבחינה נשלחת הודעת דוא"ל  לכל

 פעולת המחיקה אפשרית באופן בדיד או לכל הסטודנטים במועד מסוים.

 כדאי לדעת!!! פעולת המחיקה הכוללת, מוחקת גם ציונים שהיו במצב שמירה בעת המחיקה.

 יטבעת מעבר מעל הסמל או בלחיצה עליו,  יופיע הסבר לשדה הרלוונ מלי עזרה ס 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/numerator.pdf
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/numerator.pdf
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 מסכי הזנת ציונים –קיצורי דרך במערכת  .15

 

 פירוט לחצנים במקלדת

 שדה ציון

CTRL+ENTER 
 קפיצה משדה ציון בשורה אחת לשדה ציון בשורה הבאה.

 .מדלג על שדות בהם מוזן ציון שפורסם

CTRLחיצים למטה למעלה +* 
את הציון מוריד /, מעלהציון בתיבת יםכאשר עומד .עבור ציון מספרי בלבד

 -1/ 1+ -ב

SHIFT מוריד את הציון  מעלה ,ציוןבתיבת  יםכאשר עומד .עבור ציון מספרי בלבד + חיצים למטה למעלה/
 -10/10+ -ב

CTRL +SHIFT מוריד את הציון  מעלה ,ציוןבתיבת  יםכאשר עומד .עבור ציון מספרי בלבד *+ חיצים למטה למעלה/
 -50/50+ -ב

 שדה הערה

SHIFT+ENTER  תווים. 40עד להזין הערה משל עצמי  ניתןבו אחר יפתח את מסך הערה 

TAB  ואזENTER מאשר וסוגר את מסך הערה  *לאחר הזנת ההערה 

 כל השדות

TAB  לפי הסדר במסך.מעבר בין שדות 

 

 בלבד  Microsoftעבור מערכת הפעלה של *

 תמיכה וסיוע .16

 .http://mina.haifa.ac.il לנוחותכם, כל המידע על המערכת נמצא באתר 

 אגף מחשוב ומערכות מידע  ,ITהדרכות מדור בכל בעיה / תקלה ניתן לפנות ל

 .2שלוחה  04-8240609טלפון: 

 

 

 

 

 

 

 

  מערכת ייעודית לניהול הישגים, מינה, ציונים, ציוני בחינה, ציוני עבודות, ממשק ציוניםמערכת מינה, : מילות מפתח

 

 .(04-8240609)חיצוני:  2, שלוחה  IT  | 2609הדרכות מדור 

 טופס פתיחת קריאת שירות|   אגף מחשוב ומערכות מידע  -לוח הדרכות

http://mina.haifa.ac.il/
http://mina.haifa.ac.il/
http://trainingcourses.haifa.ac.il/
http://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm8693.aspx?Param=VXNlcklkPTg2OTMuRm9ybUlkPTMw
http://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm8693.aspx?Param=VXNlcklkPTg2OTMuRm9ybUlkPTMw
http://computing.haifa.ac.il/index.php/he/support

