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הפקולטה למדעי הטבע
 03יולי 2013
כ"ד תמוז תשע"ג
רמ"חים
אל:
יו"ר ועדות הוראה מחלקתיות
ממניו"ת
רכזות לענייני סטודנטים במח'
מרכזי מעבדות הוראה
מאת :ראש מינהל הפקולטה
שלום,
הנדון :הנחיות לדיווח התפלגות סטטיסטית של ציונים גבוהים בקורס
עפ"י החלטת ועדת ההוראה הפקולטית בישיבה מיום .17.6.2013
יש להנהיג טופס לדיווח התפלגות סטטיסטית של ציונים גבוהים בקורסי חובה לתלמידי תואר ראשון.
 .1כללי הנוהל:
א .בבחינה של קורס חובה שממוצע הציונים בקורס בין  90ל ,94-יצורף לגיליון הציונים
דו"ח התפלגות סטטיסטית של ציוני מועד א' ,מועד ב' ,והציון הסופי בקורס .את דו"ח
התפלגות הציונים יש להעביר לידיעת ראש המחלקה )הדיסציפלינארית של הקורס(,
לפני פרסום הציונים.
ב .בבחינה של קורס חובה שממוצע הציונים בקורס בין  95ל ,100 -יצורף לגיליון הציונים
דו"ח התפלגות סטטיסטית של הציונים מועד א' ,מועד ב' והציון הסופי בקורס .את
הדו"ח יש להעביר לידיעת ראש המחלקה )הדיסציפלינארית של הקורס( ודיקן
הפקולטה ,לפני פרסום הציונים.
 .2הנחיות למילוי טופס דיווח על התפלגות ציונים בקורסי חובה שהציונים בהם בין  90ל,94-
ובין  95ל100-
א .טופס הדיווח יצורף לגיליון הציונים שיימסר ע"י מורה הקורס למזכירות המחלקה.
ב .בקורסי חובה בהם הציון הוא בין  90ל ,94-תעביר מזכירות המחלקה את טופס
התפלגות הציונים לעיונו של הרמ"ח.
ג .בקורסי חובה בהם הציון הוא בין  95ל ,100-תעביר מזכירות המחלקה את טופס
התפלגות הציונים לעיון הרמ"ח והדיקן.
ד .העתק מדו"ח התפלגות ציונים יש להעביר ע"י מזכירות המחלקה למזכירות הפקולטה
לרבקה סדקה ,וזאת תעביר לדיקן הפקולטה.
ה .תחילת הנוהל לעיל היא מבחינות סמסטר ב' תשע"ג .2/2013
נא ליידע את סגל ההוראה במחלקה לפעול בהתאם לנוהל.
ב ב ר כ ה,
אפרים ויגדר
העתק :דיקן הפקולטה
רבקה סדקה
יו"ר ועדת הוראה פק'
צוות מזכירות הפק'
ת .בחינות
ת.ת 6/2014 ,12/2013
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הפקולטה למדעי הטבע
המחלקה ל
תאריך

מרצה יקר/ה,
הואל/י נא למלא את הפרטים הבאים )בקורס חובה שבו ממוצע הציונים בקורס הינו בין  90ל 94-או
בין  95ל: ( 100-
____________________________
____________________________
שם הקורס
מס' הקורס
____________________
_________
________________
שם המרצה
סמסטר
שנת הלימודים
מס' סטודנטים הרשומים לקורס___________
מס' סטודנטים שניגשו לבחינה____________
התפלגות ציונים:
95-100

90-94

56-89

0-55

מועד א'
מועד ב'
ציון סופי
ציון מעבר בקורס____________
תאריך___________________
הבהרות:

חתימת המרצה__________________



בחינה בקורס חובה שהציון הסופי הינו בין  90ל 94-טעון אישור ראש המחלקה
)הדיסציפלינארית של הקורס( ,שראה את הציונים לפני פרסומם.
תאריך_______________ חתימת ראש המחלקה _____________________



בחינה בקורס חובה שהציון הסופי הינו בין  95ל ,100-פרסום הציונים ע"י המחלקה טעון
אישור ראש המחלקה והדיקן ,שראו את הציונים לפני פרסומם.
תאריך______________ חתימה ראש המחלקה_______________________
תאריך______________ חתימת דיקן הפקולטה ______________________

יש לצרף טופס זה לגיליונות הציונים ומחברות הבחינה ולמסור למזכירות המחלקה

