מדור בחינות
מדריך להתמצאות במערכות הממוחשבות

מערכת בחינות
מערכת אינ-בר
 TomaGradeמחברות סרוקות לבדיקה
מערכת ערעורים

מערכת בחינות
מערכת לשליחת שאלוני בחינה
https://maagar.biu.ac.il
פתיחת הקישור בגוגל כרום

הגשת שאלוני בחינה
אמריקאי/רגיל/משולב

מאגר שאלות ברירה
הכנסת שאלות חדשות,
תיקון ומחיקה

בדיקת ציונים
וסטטיסטיקות

אישור ציונים כולל
מתן פקטור עד 15

היסטוריית
מבחנים

נקודות

TomaGrade
בדיקת מחברות סרוקות

כניסה דרך אתר בר-אילן > אינבר > מידע אישי למרצה > מחברות בחינה

בדיקת מחברות בחינה
באופן מקוון

שיתוף בודקים נוספים

הזנה ופרסום הציונים
לסטודנטים

במבחן משולב
אפשרות הכנסת ציוני
החלק האמריקאי
בתומגרייד

מערכת ערעורים
כניסה דרך אתר בר-אילן > אינבר > מידע אישי למרצה > ערעורים

מענה לערעור
על ציון בחינה

מדור בחינות  מנהל הסטודנטים

תיקון ציון עד  10נקודות
יעודכן אוטומטית לסטודנט

מרס 2019

תיקון ציון מעל  10נקודות
ישלח אוטומטית לאישור
ראש מחלקה

אדר ב' ,תשע"ט
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כניסה למערכת הבחינות דרך גוגל כרום בקישור:
https://maagar.biu.ac.il
 לביצועי מערכת אופטימליים יש להשתמש בדפדפן גוגל כרום
 יש לוודא ששפת הממשק שנבחרה היא אנגלית.
כניסה למערכת:
שם משתמש

(ת"ז  9ספרות)

סיסמה

(אותה הסיסמה למודל ולמערכות בר-אילן)

קוד מזהה נוסף (למלא במסך הכניסה ת"ז בלבד וללחוץ על הקישור "אם אין לך קוד או שכחת - "...
הקוד ישלח לנייד במסרון.

להוספת הקישור לשולחן העבודה יש ללחוץ על

> כלים נוספים > הוסף לשולחן העבודה > הוסף

תתקבל צלמית על שולחן העבודה

לאחר הכניסה למערכת בוחרים את הקורס המתאים מתוך רשימת הקורסים ולאחר מכן את סוג השאלון
(אמריקאי או רגיל) .במקרה של טעות בבחירת סוג השאלון ניתן ללחוץ על איפוס בחינה ושוב יצירת סוג
השאלון המתאים.
דוגמאות להודעות שגיאה:
 סיסמה שגויה – ניתן לאפס ולקבוע סיסמה חדשה עבור כל המערכות של בר אילן:
כניסה לאתר האוניברסיטה > קישורים מהירים > איפוס סיסמה למערכות מנוהלות IDM
להקיש מספר ת.ז ( 9ספרות)
הזנת קוד אימות שישלח לנייד/דואר אלקטרוני
בחירת סיסמה חדשה בעלת  8תווים (אות גדולה ,אות קטנה ,ספרות)

 לא מוגדר כסגל אקדמי – יתכן שהמרצה מופיע גם כסגל מנהלי ,יתכן שבעברו היה
סטודנט/מתרגל .יש להעביר פניה עם שם המרצה ות"ז ללימור במדור בחינות או ללאה צבאן
מאגף תקשוב.
 – Object reference not set to an instance of an object סיבות אפשריות :שינוי צורת
העסקה של מרצה ,סטטוס מיוחד של מרצה שהמערכת אינה מזהה ועוד .בכל מקרה יש להעביר
את הפניה למדור בחינות.

מדור בחינות  מנהל הסטודנטים

מרס 2019

אדר ב' ,תשע"ט
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הכניסה לבדיקת מחברות סרוקות ( )TomaGradeולבדיקת הערעורים
היא דרך מערכת אינבר:

אתר אוניברסיטת בר אילן > סגל > מערכת שירות למרצה >
שם משתמש :ת"ז  9ספרות
סיסמה :הסיסמה בכל המערכות היא אותה הסיסמה המשמשת גם למודל ,למייל האוניברסיטאי ,לספריה
וכיוצ"ב.
קוד להזנה :בכל כניסה יופיע קוד חדש להזנה (באדום)

במקרה של בעיית התחברות לאינבר – יש לפנות לתמיכה אפליקטיבית.

מדור בחינות  מנהל הסטודנטים
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קישור לסרטון הכרת פורטל המידעhttp://bit.ly/TG-Supportal :
קישור להרשמה להדרכה מקוונתhttp://tomaxdev.tomasurveys.com/WebinarTomax.php :
לבדיקת מחברות בחינה יש להיכנס בצלמית "בדיקת מחברות בחינה"

עבור סטודנט בודק – תוצג רק הצלמית
עבור מרצה בודק – תוצג גם הצלמית וגם קישור בתפריט.
ההבדל בין הסטודנטים הבודקים למרצים הוא ,שסטודנט בודק יראה רק את הדברים הרלוונטיים עבורו.

מדור בחינות  מנהל הסטודנטים

מרס 2019
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שאלות נפוצות במערכת  TomaGradeודרך פתרונן:
פתרון

בעיה
מרצה מתקשה בבדיקת המחברות בתוכנה

קיימת הדרכה מקוונת באתר TomaGrade
מייל לתמיכהsupport@tomax.co.il :
טלפון לתמיכה טכנית072-2600229 :

בעיית התחברות לאינבר

לפנות ליועץ מחשוב במחלקה [פניה לתמיכה
אפליקטיבית]

סוג הדפדפן

מומלץ לעבוד בדפדפן גוגל כרום ,פיירפוקס וEdge -

מרצה מעוניין לשתף בבדיקת הבחינות מתרגל
שיש לו גישה לאילנט אבל אינו מוגדר כמרצה
באילנט

המרצה צריך להעביר בקשה למחלקה .המחלקה
תעביר לצוות ציונים במדור בחינות שמות רשימת
בודקים בצירוף מס' ת"ז לצורך פתיחת הרשאות
עבורם  .tziunim.team@biu.ac.ilהמרצה יוכל לבצע
"שיתוף" הבודק בבחינה רק לאחר שהמחברות
תסרקנה בתומגרייד.

מרצה מעוניין לשתף בבדיקה מתרגל שאין לו גישה
לאילנט

המתרגל אינו יכול לבדוק מחברות סרוקות

שני מרצים רשומים באילנט על אותו קורס – רק
מרצה אחד יכול לראות את המחברות הסרוקות

המרצה צריך לשתף את המרצה שלא יכול לראות את
המחברות

סטודנטים מתלוננים שאינם יכולים לקרוא את
הערות המרצה (בהערות ארוכות)

כדי לצפות בהערות הנכתבות באמצעות Sticky
 Notesיש לפתוח את הקובץ ב Acrobat Reader

מערכת לא שמרה שינויים

להפנות לתמיכה בתומקס

שם המרצה מופיע באורביט/אילנט אבל לא מופיע
בתומגרייד

לפנות למדור בחינות

שאלות נוספות:

מדור בחינות  מנהל הסטודנטים
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אתר אוניברסיטת בר אילן > סגל > מערכת שירות למרצה >



ערעורים ניתן לראות במערכת שירות למרצה.



ניתן להשיב לסטודנט בחלון הערעורים ,לתקן את הציון או לדחות את הבקשה בצירוף הסבר.



לצד הציון יופיע מס' הנבחן



לצורך בדיקת הערעור ,באפשרות המרצה לעיין במחברת/שאלון הבחינה של הסטודנט באופן זה:

שאלון אמריקאי
ניתן לצפות בשאלון הספציפי של הסטודנט במערכת הבחינות (:)https://maagar.biu.ac.il
סטטיסטיקות וציונים

מדור בחינות  מנהל הסטודנטים

> רשימת ציונים > טבלה לפי מס' נבחן – קישור לפתיחת מחברת – וציון

מרס 2019
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מחברת  /שאלון רגיל
ניתן לצפות במחברת הבחינה של הסטודנט במערכת שירות למרצה (צילום מסך):
 בחינות/ציונים מרצה > מחברות וציוני בחינה
 בוחרים את הקורס המתאים (צלמית בית)
 לוחצים על צלמית "מחברת"


תיקון ציון של עד  10נקודות – מעדכן את הציון ישירות במערכת אינבר.
תיקון ציון מעל  10נקודות – תישלח הודעה ישירות למחלקה לאישור ראש המחלקה .לאחר אישורו,
הציון יוזן במערכת אינבר.

מדור בחינות  מנהל הסטודנטים
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