
 
 

 מה חדש במערכת מינה?
 

 25/12/2018 עדכונים ושיפורים חמים מהתנור
 

 מיםקוד יםם באפשרות ההזנה ועדכון הציונים בקורסים מסמסטרשינויי .1
 

זמן קצוב. בקורס בו  משךתתאפשר רק לשל ציונים במערכת מינה ועדכון הזנה להנחיות הרקטור, בכפוף 
מיום חודשים  12בקורס בו לא מתקיימת בחינה  בו הקורס ניתן. חודשים מיום סיום הסמסטר 6 מתקיימת בחינה 

 בו הקורס ניתן.  סיום הסמסטר
ובכפוף למסמך הגנת  יתבצע כפי שהיה נהוג בטרם כניסת המערכת ,כל הזנה או עדכון ציון לאחר פרק זמן זה

  .הפרטיות
 

 אפשרות למחיקת ציוני בחינה במסך ציון בחינה .2
 

. ניתן למחוק ציוני בחינה שנמצאים במצב שמירה בלבד, וגם מערכת מינה, מאפשרת מחיקת ציוני בחינהמהיום, 
 פורסמו, במידת הצורך. ציוני בחינה  שכבר 

 הסטודנטים, במועד  כל)לסטודנט בודד( או ל פרטני, באופן ציון בחינהפעולת המחיקה אפשרית רק במסך 
 מסוים.

ובוצעה להם מחיקה עם מחיקת ציון הבחינה נשלחת הודעת דוא"ל לכל הסטודנטים אשר להם ציון מפורסם, 
 בבחינה במועד המסוים. הודעה דומה נשלחת גם לכל סגל ההוראה של הקורס.

 

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

 

 שמירה אוטומטית במסכי מינה  .3
 

אך טרם נשמרו במסכי ההזנה, אשר הוזנו שמירה אוטומטית של כל הנתונים רת שמאפ מערכת מינההחל מהיום, 
תופיע הודעת חיווי )הצלחה או  ,תבצע לאחר כל שמירה אוטומטית שהמערכתבאופן יזום על ידי המשתמש. 

  .יופיע חיווי לתאריך ושעת השמירה האחרונהעדכון אחרון בחלק העליון של המסך, ובשדה , כישלון(

 

 לסטודנט בודד 

 במועד שנבחר , לכל הסטודנטים בבחינה 



 הודעת עדכון בכניסה למערכת המינה .4
 

אם קיים עדכון חשוב למשתמשים, אגף המחשוב יפרסם הודעת עדכון במערכת. מיד עם ההזדהות במערכת 

 להציג את ההודעה יותר לאחר קריאתה.עדכון, במידה ופורסמה. ניתן לבקש לא התופיע הודעת 

 

משק במ למערכת מינה Moodle-הטעינה חוזרת בשרתי הבחינות של מערכת  .5
 הציונים האוטומטי

 
 .לצורך עדכון במערכת המינה ,Moodle-במערכת הניתן לבצע טעינה חוזרת של ציוני בחינה 

 לדוגמא, במקרה בו הוחלט לתת פקטור, או שינוי גורף כלשהו בציוני הסטודנטים. 
 

הנחיות היחידה להוראה , ולאחריו יש לייצא את השינוי למינה לפי Moodle-שינוי הציונים יתבצע במערכת ה

הן על ציונים במצב שמירה והן ציונים במצב ) הציונים במועד שעודכן כל. השינוי יחול על נתמכת מחשב
למינה מהממשק האוטומטי תשלח הודעת דוא"ל לסגל ההוראה כי הציונים נטענו,  פרסום(. עם טעינת הציונים

הודעה בדבר השינוי  .המדווחת על עדכון ציוןלכל סטודנט עבורו שונה ציון שפורסם ,וכן תשלח הודעת דוא"ל 
 לסגל ההוראה של הקורס. תישלח גם 

 
המועד המתאים, על מנת להימנע מדריסת ציונים במועד יש לוודא כי נבחר  Moodle-מה לפני היצוא  לדעת!!! חשוב

 אחר.

 http://mina.haifa.ac.ilלמידע נוסף: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://online.haifa.ac.il/nsite/mdl_guides/mdl_guide_for_reporting_exam_grades_from_moodleq_and_quiz.pdf
http://online.haifa.ac.il/nsite/mdl_guides/mdl_guide_for_reporting_exam_grades_from_moodleq_and_quiz.pdf
http://online.haifa.ac.il/nsite/mdl_guides/mdl_guide_for_reporting_exam_grades_from_moodleq_and_quiz.pdf
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 -שיפורים ושינויים ויזואליים לנוחותכם  .6
 

 -)ספרתי/מילולי( ובין הציון המוזןהתאמה בין הסולם האקדמי של הקורס  .6.1
ם ציון ומהיום המערכת בודקת שהציון המוזן תואם את הסולם האקדמי של הקורס, ולא תאפשר פרס

 , ולהיפך.בקורס בו הסולם האקדמי הוא ספרתימילולי 
 בעת ניסיון פרסום שאינו תואם לסולם האקדמי, תופיע הודעת שגיאה.

 
 -ציון== < עמודת  סופיציון ובמסך בחינה במסך ציון  .6.2

 עבור ציון מילולי.בר/נכשל ושדה הציון מאפשר הזנת ציון מספרי או בחירת עכעת 

 
 .נכשל / ברועבקורסים בהם מוגדר סולם אקדמי מילולי, עמודת הציון תכיל רק את הערכים 

 
 מס. שורה נקראת כעת  מפתח ת.ז.== < עמודת  ציון סופיבמסך  .6.3

הסטודנטים הרשומים לאירוע )לקורס(, ולא רק הסטודנטים המשובצים  כלבמסך זה תופיע רשימת 
 לבחינה.

 
 

 -שיפורים בעדכון ותיקון ציונים במערכת .7
 

 -Excelטעינה חוזרת של ציונים מקובץ  .7.1
 יותר מפעם אחת. Excelקובץ טעון קובץ ציונים ממעכשיו ניתן ל

 פורסמו.טרם ובתנאי ששינוי ציונים שכבר הוזנו למערכת,  למשל לצורך
 

מינה תתריע בפנייך על ציונים שעומדים "להידרס" כתוצאה מטעינת חוזרת. המערכת מאפשרת בחירה 
 אם לבצע את ה"דריסה" או להישאר עם הציון הנוכחי.

 
 

 -המתייחסים לקורסים משותפים שיפורים .8
 

 מה זה קורס משותף?
סטודנטים ממספר קורסים )מהחוג או מחוגים קורסים משותפים הם קורסים, שבקבוצת ההרצאה יושבים יחד 

אחרים(.  בקורסים אלו הסטודנטים היושבים יחד בקבוצת ההרצאה, יכולים להיות רשומים למספרי קורסים 
 .ותת הערכה שונולעיתים, סולם אקדמי שונה, ותבני, שונים, להם

 



 
 -תג זיהוי לקורסים משותפים .8.1

 עבור קורסים משותפים. , יתווסף התג רשימת קורסיםבמסך 
 

התגית , תופיע , עבור קורסים משותפים להם יותר מסולם אקדמי אחדציון סופימסך ב .8.2

 סולם אקדמי.בשדה     ==<
  

קורסים משותפים להם תבניות הערכה שונות )תבנית בחינה ותבנית עבודה( יתווסף למועדי הבחינה ב .8.3
 ציון סופי בקורס.גם מועד 

 
 -הערה

 :המועד לצורך הזנת ציון תופיע ההערהבעת בחירת 

 
 

 -חידושים במערכת הערעורים בעקבות עליית מערכת מינה .9
 

ופי החדש שיעודכנו בערעור, החל מהיום, בעת מענה לערעור בפורטל הסגל, ציון הבחינה החדש ו/או הציון הס
 :ב אוטומטיבאופן נו יתעדכ
 .מינהמערכת ה -
 .(Sapמערכת הציונים האוניברסיטאית ) -
 פורטל הסטודנטים. -

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

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

 
 חשוב לדעת! 

 ציונים סופיים אשר הוזנו מלכתחילה במערכת המינה. ו/אועבור ציוני בחינה  רקהעדכון מתבצע 
בעת פרסום הערעור, המערכת תיתן חיווי אם הציונים עודכנו במערכת האוניברסיטאית, ותצוין הסיבה במידה 

 והעדכון לא התאפשר.
 חיווי זה יופיע גם במייל שנשלח למרצה בעת מענה על ערעור.

 
 דוגמא: הודעת חיווי על עדכון ציונים שבוצע ל

 
 

 מדריך טיפול בערעוריםמידע נוסף: 
 
 

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

