
 בנגבגוריון -אוניברסיטת בן
 מזכירות אקדמית

 המרכז ללימודים קדם אקדמיים
 

  רענון  יקורס
 

 כלי עבודת ידע  :שם קורס בעברית

 Information administration tools  :שם קורס באנגלית

 500-5-1342מס' קורס: 

 )ש"ש 3 ( במעבדה פגישות 6 + מקוון קורס :ההוראה אופןאופן הוראה:  

 
 הקורס מטרת

 , מעבד Windowsהקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע ביישומי מחשב שימושיים: מערכת ההפעלה 
וכן בנייה וארכיטקטורה  Power Point, תוכנת המצגות  Excel, הגיליון האלקטרוני  Wordהתמלילים 

 Accessבסיסי נתונים באמצעות מסד הנתונים  של
 

 הקורס מבנה

 שבהם בשבועות .במעבדה מעשיים בחנים 2 -ו פרונטאליים שיעורים 6 קיימוית הקורס במהלך :מפגשים

 זאת לבצע ניתן .המקוון הקורס את בעצמם לבצע נדרשים התלמידים ,פרונטאלי שיעור מתקיים לא

 .מהבית או האוניברסיטה במעבדות ,הרגילה הלימוד בכיתת

 ניתן כן כמו , MOODLE -ב הקורס רבאת יתפרסמו וציונים עבודות ,לימוד חומרי ,הודעות :תקשורת

 .במייל לפנות
 

 הציון והרכב הקורס דרישות

 Power-Point - ו Word, Excel :ב המקוון הקורס של עצמי לימוד ●

 Power-Point תרגיל , Word תרגיל , Excel תרגיל :הקורס תרגילי חמשת של ובמועד הגשה חובת ●
 .)עובר לא יירשם 56 לציון מתחת( עובר לא / עובר ציון נתןיי תרגיל כל על. Access - ב תרגילים ושני

 ( Power-Point - ו Word, Excel – ( הסמסטר באמצע ,הלימוד במעבדת בחנים שני יתקיימו בחנים ●
 בציון ולהכרה בקורס עובר לציון תנאי הינו מהבחנים אחד בכל לפחות 56 ציון .(Access ( ובסופו
 .ההגשה תרגילי

 
 

 חומרי לימוד
 , בשורת התפריטים) Moodle -הקורס המקוון (כניסה דרך אתר הקורס ב  1.
 מצגות וקבצי תוספות במאגר המידע באתר הקורס 2.
 חוברות הקורס (במאגר המידע באתר הקורס) 3.

 ניהול מערכות בריאות –כלי ניהול ידע 
 il/training/default.aspx-http://office.microsoft.com/heאתר הבית של מיקרוסופט ישראל:  4.
 אינספור אתרים ללימוד עצמי ברחבי הרשת. 5.

 
 ציון מעבר

 בכל המטלות והבחינות 56ציון 
 

Structure: Online course + 6 lessons and Labs (3 Hours each) 
0019 - 00Lesson time: Monday 16 
Course Targets: 
Introducing the useful Office Applications: 
Word, Excel, PowerPoint and the Windows environment. 
Acknowledging Principles of Information Systems and Create databases and 
programs to track and manage information by using Microsoft Access. 
The course includes: presentations, discussions, practices, online course and active 
forums in the Moodle website 
Grade structure: 5 exercises – 30% 
2 exams – 70 % 
Minimum grade of 56 in each exam is mandatory to pass the course. 

http://office.microsoft.com/he-il/training/default.aspx

