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 ( 50279מערכות הפעלה  )   -זעפרני סמי  
 

 סטיית חציון ממוצע שאלה
 תקן

 מספר
 משיבים

 ממוצע
 קטגורית

 קורס

      הערכת הקורס

 4.4 20 0.47 5 4.7 גבוהה קושי בדרגת הינו בקורס המועבר החומר.  1
 הלימוד בחומר עניין מגלה אני.  2
 

4.7 5 0.57 20 4.3 

 4.2 20 0.75 5 4.6 הנלמד החומר להבנת מסייעים המעבדה או/ו התרגול.  3
 הקורס לתוכן מותאם העזר חומר.  4
 

4.6 5 0.76 20 4.2 

 ממוצע שביעות רצון מהקורס
 

4.6 5 0.55  4.3 

      הערכת מרצה

 4.7 19 0 5 5 להרצאות מוכן מופיע המרצה.  5
 4.4 20 0.75 5 4.7 ושיטתית ברורה בצורה הלימוד חומר את מציג המרצה.  6
 4.4 19 0.23 5 4.9 החומר של מעמיקה הבנה מעודד המרצה.  7
 לשעת מעבר גם הסטודנטים לשאלות עניינית בצורה משיב המרצה.  8

 ההרצאה
5 5 0 19 4.6 

 4.6 19 0 5 5 ונעימה לימודית אוירה משרה המרצה.  9
 4.7 19 0 5 5 הקבלה בשעות זמין המרצה.11
 4.7 20 0 5 5 לסטודנטים כבוד של יחס מגלה המרצה.11
 4.4 20 0 5 5 החומר להבנת מסייעות המרצה ידי על הניתנות המטלות. 12
 גבוהה מהמרצה רצוני שביעות כללי באופן. 13
 

4.9 5 0.32 19 4.4 

 ממוצע שביעות רצון מהמרצה
 

4.9 5 0.15  4.5 

 
 56% - נוכחות אחוז

 
 ג שנה-ואלקטרוניקה חשמל הנדסת - הקורס קטגוריית
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 ( 50279מערכות הפעלה  )   -זעפרני סמי  
 

 הערות מילוליות

 
  
 

 ההערה תוכן נושא

 כמוהו היו המרצים וכל הלוואי ;זמן בכל המרצה של וזמינות אישי יחס הקורס של החזקות הנקודות
 ולתעשייה הדרך להמשך מאוד חשוב הפתרון לימוד הקורס של החזקות הנקודות

 מעולה מרצה הקורס של החזקות הנקודות
 ;תמיד ייעוץ בשעות עוזר ;תמיד למיילים עונה ;הרבה עוזר מצוין מרצה הקורס של החזקות הנקודות

 מצוין מרצה פשוט
 שאלות למענה וזמין ומעבר מעל עוזר המרצה הקורס של החזקות הנקודות

 מעולה מרצה הקורס של החזקות הנקודות
 האחרים מהמרצים להרבה בניגוד מהסטודנטים אכפת באמת לסמי הקורס של החזקות הנקודות

 למכללה נכס .במחלקה או במכללה
 המרצה הקורס של החזקות הנקודות

 הזמן כל לסייע ומוכן הבנה מעודד ;מאוד רחב ידע הקורס של החזקות הנקודות
 בכלל במכללה וסבלני נחמד ;אדיב ;ברור מרצה סוף סוף! מעולה מרצה הקורס של החזקות הנקודות

 בפרט ובמחלקה

 לנושא מנושא קופץ אך חמוד מאוד המרצה ;בהרצאות סדר יותר קצת בקורס לשיפור הנקודות
 מאורגן יותר קצת היה אם עדיף והיה

 סמי עם שעות עוד להוסיף אולי בקורס לשיפור הנקודות
 מעבדה שעות יותר בקורס לשיפור הנקודות

 להרצאה המעבדה בין יותר טובה התאמה לבצע נדרש בקורס לשיפור הנקודות
 לו תודה כאות ללמוד חשק יש סמי כמו מרצים בגלל נוספות הערות

 מצוין מרצה בכלל נוספות הערות
 זעפרני סמי ר''ד כמו להיות צריכים המרצים כל נוספות הערות

 כאלו מרצים ירבו כן נוספות הערות
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 ( 50366תכנות מכוון אובייקטים  )   -זעפרני סמי  
 

 סטיית חציון ממוצע שאלה
 תקן

 מספר
 משיבים

 ממוצע
 קטגורית

 קורס

      הערכת הקורס

 4.4 11 0.4 5 4.8 גבוהה קושי בדרגת הינו בקורס המועבר החומר.  1
 הלימוד בחומר עניין מגלה אני.  2
 

5 5 0 11 4.3 

 4.2 11 0 5 5 הנלמד החומר להבנת מסייעים המעבדה או/ו התרגול.  3
 הקורס לתוכן מותאם העזר חומר.  4
 

4.9 5 0.32 10 4.2 

 ממוצע שביעות רצון מהקורס
 

4.9 5 0.16  4.3 

      הערכת מרצה

 4.7 10 0 5 5 להרצאות מוכן מופיע המרצה.  5
 4.4 10 0 5 5 ושיטתית ברורה בצורה הלימוד חומר את מציג המרצה.  6
 4.4 10 0 5 5 החומר של מעמיקה הבנה מעודד המרצה.  7
 לשעת מעבר גם הסטודנטים לשאלות עניינית בצורה משיב המרצה.  8

 ההרצאה
5 5 0 10 4.6 

 4.6 11 0 5 5 ונעימה לימודית אוירה משרה המרצה.  9
 4.7 11 0 5 5 הקבלה בשעות זמין המרצה.11
 4.7 11 0 5 5 לסטודנטים כבוד של יחס מגלה המרצה.11
 4.4 11 0 5 5 החומר להבנת מסייעות המרצה ידי על הניתנות המטלות. 12
 גבוהה מהמרצה רצוני שביעות כללי באופן. 13
 

5 5 0 10 4.4 

 ממוצע שביעות רצון מהמרצה
 

5 5 0  4.5 

 
 65% - נוכחות אחוז

 
 ג שנה-ואלקטרוניקה חשמל הנדסת - הקורס קטגוריית
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 הערות מילוליות

 
  
 

 ההערה תוכן נושא

 החומר את ומעביר ;ויצירתיות הוראה יכולת בעל נרחב ידע בעל מרצה הקורס של החזקות הנקודות
 מושקע הכי הוא הקורס אתר ;כאלה מרצים ירבו וכן ושיטתית ברורה בצורה

 התואר כל שראיתי
 שלו והידע הקורס מרצה הקורס של החזקות הנקודות

 גבוה ברמה והקורס ;עניינית בצורה שמועבר תכנות קורס הנו הקורס הקורס של החזקות הנקודות
 לתעשייה ומסייע

 העבודה לשוק שימושי הקורס של החזקות הנקודות
 המרצה הקורס של החזקות הנקודות

 כוח ישר ;סבלני ;להסביר אוהב ;מעולה! המרצה הקורס של החזקות הנקודות
 שיפור נקודות אין בקורס לשיפור הנקודות

 והעמקה בהרחבה הסטודנטים שאלות לכל ועונה סבלני המרצה נוספות הערות
 טוב ללמד יודע שבאמת מרצה נוספות הערות
 לסטודנטים ועוזר לשאלות זמין תמיד המרצה נוספות הערות

 סמי כמו מרצים ירבו כן נוספות הערות
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