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 אגף מחשוב ומערכות מידע    
 

Computing and Information Systems division  
 

 בפורטל סרוקה בחינה מחברת הצגת - סטודנטל מדריך

 :הסבר

 סטודנטים  בפורטל תוצגנה שתיסרקנה בחינה מחברות

 :הצפייה אופן

 סטודנטים לשונית לחיצה על  ,חיפה אוניברסיטת מאתר .0

 .פורטל –מידע ושירותים לסטודנט לחיצה על , במסך שנפתח

 :הזדהות מסך יפתח

 

 

 .וסיסמא ספרות 9 בעלת ז.ת להכניס יש .9

 :הבא המסך יפתח  כפתור על לחיצה

 

  מידע ושירותים עללחיצה  .5

 לוח בחינות אישי לחיצה על מימין בתפריט .4
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 המסך יפתח .3

 

     על לחיצהו נוכחי וסמסטרת לימודים נוכחית בחירת שנ .6

וכפתור הצגת מחברת בחינה רק עבור הבחינות שבהם נסרקה  יוצגו הבחינות של הסמסטר

 .המחברת
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 הופכת הכפתור לאדוםהצגת מחברת בחינה כפתור  על עמידה .7

 

 (רק בפעם הראשונה)ל "הודעה בדבר חיוב שכלחיצה על הפתור יפתח חלון   .8

 

 :הבא File Download חלון יפתח מסכיםלחיצה על  .9
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 . המסך על המחברת קובץ את תפתח Open לחיצה על  .01

 .הקובץ יישמר בו ,האישי במחשב ,התיקייה לבחירת חלון תפתח Save לחיצה על

 .File Downloadן חלו את תסגור Cancel לחיצה על

 

 :בעיות אפשריות

 :"הצגת מחברת בחינה"לא מופיע כפתור  .0

בשורת  ובלוח בחינות אישי ,עשית המבחן ובמזכירות הודיעו שנסרקו המחברות: תאור הבעיה

 הבחינה לא מופיע הכפתור

 http://www.tomax.co.il/index.php?id=306  למלא טופס תקלה בקישוריש : תאור הפתרון

 :חלון קובץ הבחינה נפתח ונסגר מיידית .9

של קובץ , נפתח החלוןלאחר לחיצה על כפתור הצגת מחברת בחינה ואישור תשלום : תאור הבעיה

 .הוא נסגר במיידית, הבחינה

 .Pop-upחסימה לחלונות ה בהגדרות הדפדפן על המחשב אתיש להוריד : תאור הפתרון

 (כמפורט מטה)בדפדפן  tools -י כניסה ל"ביטול החסימה מתבצע ע

 

 (כדוגמת גוגל מטה)גם בהם מוגדרת חסימה , אם יש סרגלי חיפוש, לפעמים

 

 . 04-9240608בטלפון פנות למרכז התמיכה ניתן ל

 בעיה בפתיחת הקובץ .3

 http://www.tomax.co.il/index.php?id=306  למלא טופס תקלה בקישוריש 
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