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 ממערכת מידע אישי סטודנטים הפקת דוחות

 

 :ניתן לשמור במחשב וגם להדפיסאותם שסטודנטים  במערכת מידע אישי ניתן להפיק שלושה דוחות

 דוח זה מאפשר לייצא את נתוני הסטודנטים לקובץ אקסל – רשימת קשר 

 דוח זה מאפשר להפיק דוח מרוכז לרכיבי ההערכה השונים שהגדרנו – דוח ציונים  . 

 .ת ציוניםלמדריך להגדרת רכיבי הערכה והזנ                      

  הסטודנטים במפגש. תדוח זה מאפשר להפיק דוח לפי מפגשים  ומאפשר לסמן ידנית את נוכחו – נוכחותקליטת 

 סטודנטים הפקת דוחות

  .ניכנס לפורטל המכללה .1

 "היישומים שלי" נלחץ על   בתפריט .2

 בתפריט מימין נלחץ על השיעורים שלי .3

 

 :השיעורים שאנו מלמדיםנקבל את רשימת נבחר שנה וסמסטר ו .4
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https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/grades_teacher.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/grades_teacher.pdf
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 השיעור שבו נרצה להגדיר את רכיבי ההערכה נלחץ על  ו השמאלי שללצד .5

 בתפריט שייפתח נלחץ על מעקב תלמידים .6

 

  :נבחר בדוח שנרצה להפיק .7

 קליטת נוכחות|    ריכוז ציונים|    רשימת קשר: להלן המשך ההנחיות לגבי כל אחד מסוגי הדוחות שתרצו להפיק .8

 רשימת קשרדוח: 

 .נבחר ברשימת קשר .1

 

 .נבחר בתצוגת טבלה .2

 .תוצג רשימת הסטודנטים בקורס .3

 נלחץ על יצוא לאקסל. .4

 במחשב. downloadsירד קובץ אקסל עם נתוני הסטודנטים, לתיקיית הורדות/  .5

 ריכוז ציוניםדוח: 

 .בריכוז ציוניםנבחר  .1

 
  נקבל את רשימת הסטודנטים ואת עמודות רכיבי ההערכה שהגדרנו. .2

 .במחשב downloadsלתיקיית הורדות/  Excelבתבנית הדוח ירד  נוכל לייצא את הדוח לאקסל. .3
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 .במחשב downloadsלתיקיית הורדות/  PDFירד בתבנית הדוח נלחץ על הדפס  .4

 

 כדי להדפיס את הדוח. נוכל ללחוץ על לחצן המדפסת  .5

 קליטת נוכחותדוח: 

 .קליטת נוכחותנבחר ב .1

 
 .נלחץ על הדפס .2

 נבחר מהתאריכון את תאריך תחילת הקורס וסיום הקורס .3

 
 ונלחץ על שלח נגדיר ללא סימון נוכחות .4
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 יתקבל הדוח בפורמט להלן: .5

 

 .במחשב downloadsלתיקיית הורדות/  PDFהדוח ירד בתבנית  .6

 .כדי להדפיס את הדוח ולמלא את הנוכחות נוכל ללחוץ על לחצן המדפסת  .7

 

 ים עזרה?רוצ
 בכל שאלה, תהייה והתלבטות אנחנו כאן, צוות תחום התקשוב במרכז להוראה ולמידה

 T.L.Center@beitberl.ac.ilדוא"ל: 
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