
 ד"תשע', א סמסטר, הסופי המבחן על הודעה -" מחשב מיומנויות" בקורס הסטודנטים לכל

 .'א סמסטר של המבחנים בתקופת ייערך בקורס הסופי המבחן, כידוע

 (מייד שתפורט לקבוצות החלוקה לפי) 80:08-17:08 השעות בין 32.1.11 בתאריך ייערך' א מועד

 (מייד שתפורט לקבוצות החלוקה לפי) 80:08-17:08 ותהשע בין 6.3.11 בתאריך ייערך' ב מועד 

 התחלת בשעת לביצוע וייפתח( 067, 780, 787 כיתות) לחינוך הפקולטה של המחשב בכיתות יתבצע המבחן

 .המשגיחים ידי על לכיתות לחלוקה המבחן תחילת לפני דקות 18-כ 778 לחדר להגיע יש. המבחן

 הקורס באתר (moodle)מודל ב הסטודנט ייראה המבחן ציון את. 'ב ומועד' א מועד, מועדים 7 יהיו למבחן

 .מטלות תחת, המבחן סיום עם המטלות ברשימת

 המבחן(. (moodle)מודל ב יהיה המבחן ביצוע, אמריקאי מבחן) המטלות ביצוע לאופן זהה יהיה המבחן מבנה

מחשה שפת המחשב עשוייה להיות שימו לב שבכיתות ה .דקות 68 המבחן משך. חובה שאלות 72-מ מורכב יהיה

 .אנגלית ולכן מומלץ לדעת את שמות הפקודות באנגלית ואת מיקומן

 על לחזור ממליצים  אנו. המבחן בביצוע טכניים לקשיים רק הנוגעות לשאלות לענות יוכלו במבחן המשגיחים

 האופיס בתוכנות רק להשתמש מותר במבחן !סגור חומר עםיבוצע  המבחן. למבחן מוכנים ולהגיע החומר

. אחר חשמלי מכשיר וכל קי און דיסק, סלולרי טלפון, נייד במחשב להשתמש אין. עצמו המחשב על המותקנות

 .אין לפתח את יחידות הלימוד בזמן המבחן .המבחן בזמן במדפסות מסמכים הדפסת אסורה

 . תיבדק נוכחותה. לזיהוי רישיון נהיגה או זהות תעודת וכן הנבחן אישור את למבחן להביא יש

 !הנבחן באישור מופיע אינו המבחן

 שמתעוררת במידה -( המועדים לשני) הסופי למבחן ושעה ליום משובץ שהוא לבדוק החובה סטודנט כל על

 u.haifa.ac.ilhelpdesk@ed  במייל לפנות ניתן למבחן רשום לא שהוא מגלה שסטודנט או כלשהיא  בעיה

 נהלי לפי חריג למועד זכאי ובמידה והסטודנט התאריך אותו על מבחנים 7 יש לסטודנט שבו מצב ויקרה במידה

 קביעת(. לו יזדקק אם)' ד או' ג מועד לסטודנט ייקבע( 'וכו לידה, היום באותו מבחנים שני, מילואים) האוניברסיטה

 מרצה ועם החוג מזכירות עם מראש ובתיאום באוניברסיטה כיום יםהמקובל התנאים לפי תתבצע' ד או' ג מועד

 לאחר הפקולטה באתר הפקולטה של המודעות בלוח יפורסמו החוגים בכל) בפקולטה' ג מועדי לגבי פרטים. החוג

 –מבחנים שנופלים באותו היום כשאחד מהם הוא מבחן זה במיומנויות מחשב  7במידה ועליך לבצע  (.'א מועדי

 .במיומנויות מחשב' עדיף לגשת למבחן השני ולבקש מועד ג

 !'נא לפנות בבקשות לקבלת מועד חריג רק לאחר מועד ב –שימו לב 

 .אחר סטודנט עם מועד להחלפת או המבחן מועד את לשנות אפשרות אין

 .אז נא להזדרז ולבצע, /171811781ב לגמרי לביצוע ייסגרו הבית מטלות שימו לב שכל
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 :הבא בפורמט הקורס באתר (moodle)מודל ב ותשור 7 להופיעות אמור סטודנט לכל

 'א' סמס – ד"תשע –" מחשב מיומנויות" בקורס 'א מועד מסכם מבחן

 'א' סמס – ד"תשע –" מחשב מיומנויות" בקורס 'ב מועד מסכם מבחן

 

 :כך תתבצע החלוקה

 32.1.11' אמועד 

 שעות המבחן הקבוצה הנבחנת

החוג ללמידה הוראה והדרכה – א  03:20-03:20 

החוג ללמידה הוראה והדרכה – ב  10:00-11:00 

החוג ללמידה הוראה והדרכה – ג  11:20-13:20 

בחינוך ומדיניות למנהיגות החוג - ד  12:00-11:00 

האדם ולהתפתחות לייעוץ החוג - ה  11:20-11:20 

החוג לחינוך מיוחד – ו  16:00-11:00 

 

 6.3.11' מועד ב

 שעות המבחן הקבוצה הנבחנת

החוג ללמידה הוראה והדרכה –א   03:20-03:20 

החוג ללמידה הוראה והדרכה –ב   10:00-11:00 

החוג ללמידה הוראה והדרכה –ג   11:20-13:20 

בחינוך ומדיניות למנהיגות החוג -ד   12:00-11:00 

האדם ולהתפתחות לייעוץ וגהח -ה   11:20-11:20 

החוג לחינוך מיוחד –ו   16:00-11:00 

 

ב המכיל את מספרי תעודות הזהות של "מדוייק ניתן לעיין בקובץ המצעל מנת לדעת את מספר הקבוצה ה

 .הנבחנים לפי קבוצות

 

 



כפי שמסומן )לראות מהי הקבוצה אליה אתם שייכים << ללחוץ על משתתפים << ניתן גם להיכנס לשורת המבחן 

 ב"בתמונה המצ

 

( טודנט שלומד בחוג לייעוץ וגם בחוג לחנוך מיוחדלדוגמא ס)במידה וסטודנט רשום לשני חוגים בפקולטה לחינוך 

או שהוא נבחן עם החוג לייעוץ או עם החוג לחינוך מיוחד אך לא ניתן להיבחן . הוא רשאי לגשת למועד אחד בלבד

 .החוגים שני תבמסגר

 לביצוע המטלה ולא שעת ההתחלה האחרוןכתוב התאריך  (moodle)מודל שימו לב שבטבלת המטלות ב

 

 תזכורת

 :חלקים משני מורכב בקורס הסופי ציוןה

 בכיתת שיתקיים מסכם במבחן עמידה. הסופי וןמהצי 02% מהווה המטלות בכל הציון – חובה מטלות 2 ביצוע

 .הסופי מהציון 61% מהווה במבחן הציון –' א סמסטר חופשת במהלך בחינוך המחשבים

' ב לשנה מעבר תנאי הינו( לפחות 78 ציון) בקורס עובר ציון. 78 הוא כולו והקורס המבחן, מטלה כל של עובר ציון*

 .ההוראה תעודת1  התואר לסיום1 

 "לא עובר \עובר "מועבר ואשר יופיע בתעודת הסיום יהיה הציון ה

 

 

 


