
 

 "מידע אישי למרצה"קליטת ציונים ע"י מרצים מ

 קליטת הציונים מתאפשרת למטלות ביניים ע"פ שיקול הדעת של המחלקה.

 את השנה והסמסטר המתאימים. יש להיכנס למידע אישי למרצה, בתפריט לבחור "השיעורים שלי", לבחור

 ל"קליטת ציונים":ליד שמות השיעורים שיש בהם מטלות להקלדת ציונים יופיע אייקון 

 

 לבירור. למחלקהיש לפנות ציונים,  בהן דיקלבשיעור מטלות שעליכם להאם לא מופיע אייקון לקליטת ציונים ויש 

  



 

 

 . תפתח את חלון קליטת ציונים "קליטת ציונים"לחיצה על אייקון 

)אם לא מופיע "בחירת מטלות ומועדים לקליטה", ניתן  ,[1]בחלון זה יש להצביע תחילה, עם הסמן של העכבר על "בחירת מטלות ומועדים לקליטה" 

 בסוף מסמך זה( 1בנספח להפעיל בכרום או לפעול לפי ההסבר המפורט 

כאשר מסומנת מטלה פעיל הכפתור ) [3], וללחוץ על "הצג ציונים" [2]טבלה עם רשימת המטלות בהן ניתן לקלוט ציונים יש לסמן את המטלה הרצויה  תוצג

 (בלבד אחת

 

 "הצג את כל הקבוצות" לא לסמןמומלץ 

 

  



 

 קליטת ציונים  יפתח דף

 במסך זה:

 הקלדת ציונים

 [ 1]( 0-100א. ניתן להקליד ציונים מספריים )בטווח 

ב. יש אפשרות לבחור "ציון מיוחד" מתוך רשימה ע"י  
תיבת תור הבחירה משמאל לפעל כעם העכבר לחיצה 

 [2]הציון 
 
שימו לב, גם כשמוצגת רשימת הציונים המיוחדים    

 ציון מספרי להקלידניתן 

 

 

 

 סדר הפעולות המומלץ לשליחה לאישור:

 [2] / [1]  מיוחדיםאו /להקליד ציונים מספריים וא. 

, מדי פעם כאשר ההקלדה שמירה זמנית ב. לבצע

  [4] מתארכת

 [3] לשלוח לאישור ג.

 

  



 

 [3]על כפתור "שלח לאישור  ע"י לחיצהלשלוח אותם לאישור  יש עם סיום הקלדת הציונים

 תוצג ההודעה: 

  

 

 הסטודנטים לא יראו את הציונים כל עוד לא אושרו ע"י המנהל האקדמי. שימו לב!

 שמירה זמנית

כדי להמשיך במועד  [4]אם טרם סיימת להקליד ציונים, ניתן ללחוץ על כפתור "שמור זמנית" 

 אחר. ציונים שנשמרו זמנית לא יראו במערכת ע"י הצוות המנהלי. 

 

 

 

 

 לאישור.( ולשלוח שוב , באופן פרטני או בעזרת כפתור "נתוני פקטור", ניתן להיכנס שוב לתקן ציונים )את כולם או חלקםבכל שלב, גם אחרי שהציונים אושרו

 

  



 

 מספר הערות ודגשים:

 של הציונים המוקלדים מציין את הסטטוס שלהם, בתחתית הדף מופיע "מקרא" לצבעי הרקע: הרקע

 

 למשל:

                       

 הציונים אושרו ופורסמו לתלמידים הציונים נשלחו לאישור הציונים נשמרו זמנית 

 

 ושולחים לאישורלאחר פרסום הציונים ניתן לעדכן ציונים בודדים, נכנסים לעדכון, משנים את הציון/ציונים הרצויים, 

 רק הציונים שעודכנו מקבלים צבע רקע שונה בהתאם לסטטוס שלהם:

 

 ב ה צ ל ח ה



 

 1 נספח

 בחירת מטלות ומועדים לקליטה:במקרים מסוימים בעבודה בדפדפן אינטרנט אקספלורר, לא מוצג במסך החלק של 

 

 ניתן לעבוד דרך הכרום -במקרה זה 

 , בדרך הבאה:Compatibility View Settingsה יש להוסיף את האתר של המידע האישי לרשימת או באקספלורר באופן חד פעמי, 

  Closeואז על   Addבחלון שמתקבל יש ללחוץ על   

 ורר.את האקספל לסגור את הדפדפן ולהפעיל שוב

   


