
 
 ך אתר המכללה דר 4הקלדת ציונים במכלול 

 .]במזכירות המנהל[על מנת להקליד ציונים יש להצטייד מראש במספר תעודת זהות וסיסמת כניסה 

. מתחתיו בתפריט ולגשת בסרגל העליון ל"לסגל" http://www.talpiot.ac.ilיש להיכנס לאתר המכללה בכתובת: /

 יש לבחור ב"מידע מקוון למרצה", דבר שיפתח חלון חדש, הדורש תעודת זהות וסיסמא.

 

 אחר הקשת הנתונים המתאימים מגיעים לכל המידע הרלוונטי לגבייך במכללה. ל

 בעת כניסה ל"השיעורים שלי"  ניתן לבחור שנה וסמסטר מתאימים לצורך צפיה ועדכון נתוני הקורסים. 

 



 
 על מנת להקליד ציון לקורס יש לגשת לשלושת הנקודות האנכיות משמאל לשם הקורס ולבחור שם בקליטת ציונים

 

 

 בעמוד קליטת הציונים יש ללחוץ על שם המטלה ואז תיפתח אפשרות להקלדת ציון. 

 

 

נקודות אנכיות שמהן בוחרים האם לקלוט ציון ברגע שבוחרים במטלה המתאימה קיימות משמאל למטלה שלוש 

 ) או ציון מיוחד (נעדרה, החסירה, לא הגישה מטלה) 1-100מספרי (

 

 



 
באם תיבחר האפשרות של הקלדת ציון מיוחד "יעלמו" הציונים הרגילים ותוכלו לבחור לסטודנט המתאים את הציון 

 המתאים, לשמור זמנית ולהחזיר להקלדה הרגילה 

 

 ירה זמנית ואז לחזור להקלדה רגילה או לשלוח אישור (=שמור)יש לאשר שמ

 

 

בהקלדת ציון מיוחד יש לשים לב לנקודה הבאה: הקלדה זו, הופכת את הציון לציון סופי, שאינו ניתן לשינוי בקלות  

 כמו שינוי ציון במטלה רגילה. לכן, אם יש מצב שעבודה תוגש או תתוקן כדאי להשאיר את המקום ריק. 



 
 

 ולהשאיר פרטים. livnatd@talpiot.ac.ilמקרה ומשהו לא ברור או לא עובד כמו שצריך ניתן לפנות למייל 

 

 לתשומת לבכם: 

 ציון סופי הינו ציון שלא ניתן לשנותו או להחליפו ולכן אנו מקלידים ציון מטלה.  .1

 צונו, או להציגם לסטודנט. מרצה יכול לחשבם כרכאשר ישנן מספר מטלות בקורס, ה .2

אית  רכמה קיבל על כל מטלה, עליו לפנות לגב' ברכה אלייב אח במקרה שבו המרצה רוצה שהסטודנט ידכ

 הבחינות ולפרט את המטלות ומשקלן. ואז יקלידן כל מטלה בנפרד. 

 הוגשה עבודה, אין להקליד "לא השתתפה" או "לא הגישה עבודה"!  בקורס שמטרתו עבודה, ועדיין לא .3

 דה של עבודות שהוגשו. יש להשאיר מקום ריק ולהקליד רק ציוני עבובמקרה כזה 

 ברגע שהמערכת מזהה סטודנט לא השתתף, לא ניתן לשנות לו יותר את הציון.

 " יש לפעול לפי ההנחיות של הקלדת ציון חדש. במקרה שרוצים "לתקן ציון .4

 

 

 בכבוד רב, 

 יחידת מחשוב ומערכות מידע       

  03-5128571/7  F  03-5128550|  T 


