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     מ ט ר ה :  

 שישמש את כל  שגי תלמידיםי מטרת הוראה זו לקבוע סולם ציונים אחיד להערכת ה 
 . ובכלל זאת את יחידת המכינה יחידות הלימוד במכללה  

 
 ציון קורס נקבע על פי אחד או יותר מבין המרכיבים הבאים: השתתפות פעילה בקורס,  . 2

ביניים, בחינת סיום קורס, עבודת סיום. מרכיבי הציון הסופי  תרגילים ועבודות, בחינות
בקורס ומשקלו היחסי של כל אחד מהם מצוינים בתוכנית הקורס ומובאים לידיעת 

 ידי המורה. -התלמידים, בתחילת הקורס, על
 
3 . 

 
 זכאי   –למעט קורסים שאינם מקנים נקודות זכות  –בקורסים לתואר "בוגר"  3.1 

 ב'. עם זאת, תלמיד לתואר "מוסמך" הרשום לקורס -במועד א' ו תלמיד להבחן    
 כאמור יהיה זכאי למועד בחינה אחד בלבד.   

 
14.3.2016   

 
בקורסים לתואר "מוסמך" מתקיים מועד בחינה אחד בלבד. חרף האמור  3.2 

לעיל, תלמיד לתואר בוגר הלומד במסגרת לימודיו לתואר כאמור קורס 
 ב'.   -זכאי להבחן במועדי א' ולתואר מוסמך, יהיה  

 
 אם כללי יחידת   –, יהיה רשאי 60-נמוך משציונו בקורס תלמיד לתואר "מוסמך"  3.3           

 שלונו פעם אחת בלבד י לתקן כ –הלימוד שאליה משתייך הוא מאפשרים זאת    
 וזאת באמצעות רישום ולימוד מחדש של אותו קורס.   

 
14.3.2016   

 
 המכינה מתקיים מועד אחד בלבד.בקורסי  3.4

                     
 
 נבחן תלמיד בקורס יותר מפעם אחת, ציונו האחרון הוא הציון הקובע.  . 4
 

 ציונו הקובע הינו הציון שניתן לו לאחר הערעור,   –תלמיד שהגיש ערעור על ציונו בבחינה  
 * בין אם הועלה ובין אם הופחת.  

 
 
 רשאי לנסות לשפר ציון חיובי שקיבל בבחינה במועד א' באחד תלמיד לתואר "בוגר"  . 5
 האופנים הבאים:   

 
 -או ידי כך שייגש לבחינה שנית, במועד ב'. -על 5.1 

 
 ידי כך שיירשם מחדש לקורס וימלא את כל החובות בו. אפשרות זו מותנית  -על 5.2 

 במילוי כל התנאים שלהלן, דהיינו:    
  

 ורס שאת ציונו מבקש הוא לשפר בסמסטר העוקב התלמיד יירשם לק 5.2.1
 לסמסטר בו למד הוא את הקורס לראשונה, ואם הקורס אינו מתקיים   
 במועד הקרוב ביותר בו הוא מתקיים.  –בסמסטר העוקב   

 
 לפני מועד רישומו לקורס שאת ציונו מבקש הוא לשפר, לא למד הוא  5.2.2

 ופן חלקי, לתוכן קורס זה.קורס שתוכנו חופף או זהה, גם אם בא  
 

 ____________________________________________________________________ 
 -  23* לפרטים בדבר אופן הגשת ערעור, בדיקת ערעור וקביעת ציון בעקבות ערעור ראה סעיף 

.("12-003)  ציונים ביחידות הלימוד של המכללה "ערעור על ציון" לנוהל "סדרי בחינות ודיווח     
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 הוא לא למד לפני מועד רישומו לקורס שאת ציונו מבקש הוא לשפר,   5.2.3
 ואין הוא לומד במועד רישומו לקורס כאמור, קורס מתקדם יותר    
 לקורס זה. קביעת הקורסים המתקדמים בהתייחס לקורס נתון הינה   
 תוכנית הלימודים./הספר-ביתבסמכות ראש    

 
 דלעיל, רשאית יחידת הלימוד לקבוע כי לא ניתן יהיה לחזור  5על אף האמור בסעיף  . 6
 על קורסים מסוימים לאחר קבלת ציון חיובי בהם.    

 
 
 לא ניתן לשפר ציון בחינה על ידי הגשת עבודה.  . 7
 
 
 לא ניתן לשפר ציון בקורס שהינו חלק מחובות התואר לאחר קבלת אישור זכאות לתואר   . 8
 זה.   

 
 
 סוגי ציונים:  .9
 

 מספריים: מפתח הציונים במכללה האקדמית ופירושם של ציונים  9.1 ( 2.11.06)
  – מספריים אלה הינו

 
  

 

 

 

 . 60 –ון המעבר הנמוך ביותר הינו צי

The lowest passing grade is 60). ) 

 

יהיה רשאי לקבוע, בהתאם לדרישת סגן הנשיא לעניינים אקדמיים,   , עם זאת ( 26.11.2012)
כי בקורסים  מסוימים ציון  המעבר   המועצה להשכלה גבוהה או גורם מטעמה,

את שמות הקורסים בהם ציון    רסםפאג לתד "ס הבימזכירות  . 60 -יהיה גבוה מ
 בידיעון השנתי וכן בפרשיות הלימודים של  קורסים   60 -המעבר הינו גבוה מ

   אלה.
 

 מילוליים )ציון מילולי אינו בעל ערך מספרי על כן אינו משתקלל בממוצע   9.2 
 הציונים(:   

 
 
 ציון המוענק לתלמיד אשר על אף שהיה זכאי להבחן, לא   –"לא נבחן"  9.2.1    (18/11/2007)
 ציון "לא נבחן"  לא ייחשב כציון  נבחן באף אחד ממועדי הקורס.   ( 27.3.2011)

לסטודנט  קואולם, ציון "לא נבחן" שיוענ שלונות.י"נכשל" לצורך מניין כ
במהלך שני רישומיו  לקורס חובה ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין  

 ות. כישלונ
 

 (failed) נכשל  - 0-59

 (satisfactory) מספיק - 60-68

 (fair) כמעט טוב - 69-74

 (good) טוב - 75-84

 (very good) טוב מאוד  - 85-94

 (excellent) מעולה  - 95-100
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 ציון המוענק לתלמיד על פי החלטה של רשויות המכללה   –"עבר"  9.2.2  
 המוסמכות לכך, במקרים חריגים כמו במקרה של אובדן מחברת בחינה.     

 
 
 
 
 

עבר את הקורס כאשר  המוענק לתלמיד שציון   –" "השלים חובותיו 9.2.3
                מטעמים אקדמיים לא מוענק ציון מספרי בקורס זה.

                                             
 את  השלים לאציון המוענק לתלמיד במקרה בו  –"לא השלים"   9.2.4 ( 27.3.2011)

 אף אם עבר בהצלחה המטלות האקדמיות בקורס עד למועד שנקבע, כלל    
 ת הסיום בקורס במקרה בו לא הגיש התלמיד את מטל  או  ,את הבחינה    
 השלמת כל המטלות הינה תנאי לקבלת ציון חיובי  ו אינה בחינה()ש    
 יופיע  רק ב"ציון סופי". ב"ציון הבחינה" עציון "לא השלים" יופי בקורס.    
 לא   ציון זה בגיליון הציונים.  קףתשיציון הבחינה. ציון הבחינה לא     

 שלים" ואולם, ציון "לא ה שלונות.יכהייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין 
שיוענק לסטודנט במהלך שני רישומיו לקורס חובה ייחשב כציון "נכשל"  

 לצורך מניין כישלונות.  
 

 ציון זה מתייחס הן לבחינה והן לעבודה. הציון ניתן   –"טרם נקבע"   9.2.5  
 החליט לעכב את מתן   לתלמיד שנבחן או הגיש עבודה וגורם מוסמך     
 הציון או פרסומו.    

 
ראש תכנית, מרצה הקורס, ראש  בי"ס,    דקן   יהיה:  לעניין זה  גורם מוסמך (11.1.2021)

או מנהלי, שיוגדר כגורם     אקדמי אחר,     בחינות וכל גורם מנהל   מדור   
 ע"י דקן ביה"ס.  מוסמך  

    
 ציון "טרם נקבע" הינו ציון זמני שיומר, בציון אחר, מספרי או מילולי.   

 
 הניתן בעקבות החלטה שיפוטית.ציון  –"נפסל"  9.2.7

 
 ציון המוענק לתלמיד בקורס בין מספר מטלות, שבו התנאי  –"נכשל"  9.2.8

 לקבלת ציון חיובי בקורס הינו השגת ציון חיובי בכל אחת מהמטלות,    
 כשהתלמיד לא עמד בתנאי זה, אף שעבר בהצלחה את הבחינה.    
   

 ב"ציון הבחינה" יופיע ציון   הציון "נכשל" יופיע רק ב"ציון סופי".  
 ליון הציונים.  ציון סופי "נכשל"  יהבחינה. ציון הבחינה לא ישתקף בג    
 שלונות. יייכלל במניין הכ    

 
 ציון המוענק לתלמיד שקיבל פטור מקורס על בסיס לימודים  –"פטור"  9.2.9

 קודמים )במוסד אחר להשכלה גבוהה או במכללה(.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X :\סוגי ציונים וכללים לשיפורם . -ציונים \קובץ נהלי המכללה\נהלי המכללהdoc 
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