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ישגים היהול    נליעודית יערכת  מ

מתן תשתית אחודה למאגר ציוני קורס

מעקב אחר התקדמות הסטודנט במהלך הסמסטר.

הפצת ציוני מטלות ומבחנים לסטודנט באפליקציה ובפורטל.

עיבודים סטטיסטיים  .

 (.  חבריוולא )לציון רק הסטודנט יהיה חשוף

 (.  לא עוד נייר דבק)תהליך דיגיטלי לטיפול בציון בחינה

 באחריות מרצה הקורסהציונים הזנת.

אחראי  )מערכת מקוונת המאפשרת למרצה 

ללא צורך  , ציונים באופן מקווןהזנת ( הקורס

.בשימוש בגיליונות הציונים המודפסים

החזון-מינה 



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

הכרת המערכת



מערכת ייעודית לניהול הישגים

ללא צורך בשימוש בגיליונות הציונים המודפסים, הזנת ציונים באופן מקוון

:אוטומטיתחצי /הזנת ידנית
.מינהבמסכי הקלדה •

.מובנהשל קובץ אקסל טעינה •

קובץ הציונים המאושר של  טעינת •

בחינות אמריקאיות שנסרקו במדור  

.סטטיסטיייעוץ 

:(ממשקים)טעינה אוטומטית 

:הזנת ציון סופי בקורס
.הקלדה במסכי מינה•

.טעינה של קובץ אקסל מובנה•

ציונים  טעינה של 
.SAPל סופיים

SAP

הכרת המערכת



'שלב א-מינה מערכת 

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

(.במערכתלא הייתה פעילות בהן )שניות 30שמירה אוטומטית של הציונים המוזנים כל ! חדש•

.הזנה ופרסום של ציוני בחינה לפי מועד•

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

.מתן הרשאות לסגל נוסף בקורס לצורך מתן ציונים•

.שינוי ציון לסטודנט•

.שיקוף הציונים לסטודנט בפורטל ובאפליקציה•

-שלבי ההמשך

התאמת המערכת לניידים

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

 נוכחות וכדו, ציוני עבודותהזנת ציון נוספים הזנת רכיבי'

 אוטומטי  וחישוב הגדרת משקלות ומאפיינים נוספים למרכיבי הציון הסופי

של ציון סופי

הכרת המערכת



גישה ושלבי עבודה במערכת

גישה והזדהות
לפורטל  כמו  )SSOסיסמת •

('וכד, MOODLE, יישומי סגל

מחוץ לקמפוס ללא  גישה •

צורך בהתחברות מרחוק

קורסיםרשימת מסך 

תקופה מבוקשת  בחירת •

בחירת קורס רצוי  •

קורססגל מסך 

לסגל  הרשאות ביטול /מתן•

נוסף לצורך מתן ציונים

מסך ציון בחינה

:ציוני בחינה מתן •

אוטומטי/חצי אוטומטי/ידני

פרסום הציונים•

אפשרות לשינוי ציון•

מסך ציון סופי

מתן ציון סופי באמצעות הזנה •

חצי  /העתקה/ידנית

פרסום הציונים/אוטומטי

אפשרות לשינוי ציון•

http://mina.haifa.ac.il/
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מפת ההדרכה

הצגת מערכת מינה1.

(סוגי קורסים, מסכים, הזדהות)הכרת המערכת 2.

קורס בו מתקיימת בחינה  3.

הזנה ידנית•

•Excel (תבנית מינה)מובנה

ייעוץ סטטיסטי•

פרסום ציון בחינה•

בחינהשינוי ציון •

מחיקת ציון בחינה•

ציון סופי•

ללא בחינה  קורס . 4

הזנה ידנית•

•Excel (תבנית מינה)מובנה

ציון פרסום •

ציון שינוי •

ציון סופי•

פרסום ציונים וערעורים. 5
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מסך
מסך
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קוד זיהוי סטודנט
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מפת ההדרכה
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ערעורים וציון סופי

טיפול בערעורים ושינוי ציון

פרסום ציונים

.לסטודנטים תהיה כעת גישה לציוני הבחינה דרך פורטל הסטודנטים והאפליקציה

:המרצה יכול לפרסם ציונים באופן חלקי מה שעלול ליצור!!! חשוב לדעת

.פער בין זמן פרסום הציון בין סטודנטים שונים1.

.פער בין זמן פרסום הציון לפרסום המחברת2.

.תהליך הערעור מתקיים באותו אופן כפי שהיה עד עכשיו בהתאם להנחיות החוג

(יישום טיפול בערעורים)ערעורים המתקיימים בפורטל הסגל 

במערכות הציונים  , אם הוזן, והציון הסופי החדש, יתעדכן ציון הבחינה החדש, בעת מענה על ערעור בפורטל הסגל

.שניתנו מלכתחילה הוזנו במערכת המינהשהציונים וזאת בתנאי , (פורטל סטודנטים, Sap, מינה)האוניברסיטאיות 

ערעורים פרונטאליים  
.ציוןשינוי יתאפשר רק באמצעות פעולת הציון שינוי , ציון סופי לסטודנטאו /וושונה ציון בחינה במידה 

.  ציוןשינוי המרצה להתחבר למערכת המינה ולבצע על 

.ולכל סגל האירועלסטודנט עבורו שונה הציון נשלח מייל עם שינוי הציון 

!!!  חשוב לדעת
.ציון נעשה עבור סטודנט בודד ולא ניתן לבצעו בצורה גורפתשינוי 

על מנת לאפשר ניהול תקין של פתיחת מחברות  , בתיאום מול החוגיעשה הציונים לכלל הסטודנטים פרסום 

.וסריקת הבחינות במידת הצורך

.מייל לסטודנטים עבורם התפרסם הציון ולכל סגל האירועעם פרסום הציונים לסטודנטים                                 נשלח 
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תודה על ההשתתפות


