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 ו' תשע"אהודעה לסטודנטים לקראת בחינות סמסטר 

 
 רובות:לקראת הבחינות הק להלן מידע חשוב

 
לוח הבחינות המעודכן נמצא לרשותכם במידע אישי  -חינה ושעת הבחינהבמועדי ה .1

 שבאתר האינטרנט.

 

הבחינות מפורסם במידע אישי עד יומיים לפני מועד מיקום חדרי  -מיקום הבחינות .2
מתבקשים להגיע למדור בחינות ביום הבחינה  ג' סטודנטים שנבחנים במועד  .הבחינה

 לבירור חדר הבחינה.
 

להדפיס כרטיס זה  םפיק  במידע אישי. עליכניתן לה את כרטיס הנבחן   -כרטיס נבחן .3
כרטיס נבחן יפנה למדור ללא  ולהציגו למשגיחים בכניסה לכל מבחן. סטודנט שיגיע

  שכ"ל לקבלת אישור כניסה לבחינה.
ע ללא כרטיס נבחן לא סטודנט שיגי-לתשומת לבכם, מדור שכ"ל סגור בימי שישי

 יוכל להיבחן.
 

 .מונהיש להגיע לכל הבחינות עם תעודה מזהה עם ת -תעודה מזהה .4

 

לקראת הבחינות, הנכם מתבקשים לבדוק במידע אישי כי הנכם רשומים לכל  .5
 לא יוכל להיבחן., ברשימת הנבחנים יופיעלא והקורסים. סטודנט שאינו רשום לקורס 

 
ע ברשימת בכניסה לבחינה, בדקו כי הנכם נמצאים בכיתה הנכונה ושמכם מופי .6

ך ושמרו על כללי התנהגות נאותה במהלאנא הישמעו להוראות המשגיחים הנבחנים.  
 הבחינה.

 

היציאה בבחינות שאורכן עד שעתיים אסורה   -יציאה לשירותים במהלך הבחינה .7
  יורשו לצאת נשים בהריון או מי שיש ברשותו אישור מטעם מדור בחינות. .לשירותים

אחרונה של הבחינה לא תותר יציאה לשירותים לכל ראשונה והבחצי השעה ה
  ם.הנבחני

 
יב למסור את מחברתו סטודנט אשר החליט שלא להיבחן לאחר חלוקת השאלונים, חי .8

כשל. היציאה מהבחינה תתאפשר רק לאחר חצי שעה מתחילת הבחינה. ויקבל ציון נ
 הוראה זו חלה גם לגבי סטודנט אשר סיים את הבחינה בפחות מחצי שעה.

 
הבחינה וכן זכאיות  נשים הרות תוכלנה לצאת לשירותים במהלך -נשים הרות .9

לתוספת של רבע שעה לכל שעת בחינה. אנא הצטיידו באישור רפואי מתאים והציגו 
 אותו למשגיחים בתחילת הבחינה.

 



   

  
 

רשמו את תשובותיכם במבחן רגיל במחברת או במבחן אמריקאי בעט שחור/כחול  .11
 כהה באופן ברור. לא בטוש!

 
סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות באותו היום ובאותה שעה, ומעוניין  -בחינות חופפות .11

מדור -לגשת לשתיהן, ימלא טופס בקשה לכך )את הטופס ניתן להוריד באתר המכללה
 עד שלושה ימים לפני מועד הבחינה.  םלהירשבחינות( ויעבירו למדור בחינות. ניתן 

 

בקש להביאו לבחינה אישור למועד מיוחד מת סטודנט שקיבל -מועדים מיוחדים .12
 ולמסור אותו למשגיחות בכיתה.

 
 ציוני הבחינה יתפרסמו במידע אישי עד שבועיים מיום הבחינה.  -ציוני הבחינה .13

 
 מדור בחינות. -מועדי פתיחת מחברות יפורסמו באתר המכללה –פתיחת מחברות  .14

 
קבלת  ל ציון בחינה ניתן להגיש עד שבועיים מיוםערעור ע -נוהל ערעור על ציונים .15

מפורט באתר ן במחברת הבחינה. נוהל ערעור הציון, ניתן לערער רק לאחר עיו
 המכללה.

 
סטודנט שלא ניגש למועד א' או שציונו הסופי בקורס הוא נכשל,  -רישום למועד ב' .16

ומעלה ומעוניין לשפרו חייב  01רשום אוטומטית למועד ב'. סטודנט שציונו הסופי 
המידע האישי. ההרשמה למועד ב' תסתיים שלושה ימים להירשם למועד ב' באמצעות 

 לפני מועד הבחינה.
 

בהן מותר חומר עזר. אין להשתמש במחשב נישא בבחינה, גם בבחינות  -מחשב נישא .17
 גם מרצה הקורס אינו רשאי לאשר שימוש במחשב נישא או מחשב מכל סוג שהוא.

 
 -עבירות משמעת .18

 
אסור לבחינה: פתקים, ניירות אנו מזהירים מפורשות כי הכנסת חומר  .א

, בקלמרים, ובכל מקום אחר הינה עבירת משמעת בכיסים, במחשבוני כיס
חמורה, שתביא להעמדתך לדין בפני ועדת משמעת, שיכולה אף להרחיקך 

 מהלימודים.

 טלפון סלולארי וכל מכשיר אלקטרוני אחר בשעהפסילת קורס בגין החזקת  .ב
  -הבחינה

טלפון סלולארי בשעת הבחינה,  םסטודנטים ע בעקבות מקרים בהם נתפסו
כי סטודנט שייתפס בעבירה זו במהלך הבחינה, גם אם המכשיר סגור, הוחלט 

 יוענש בפסילה מיידית של הקורס, ללא זימון לוועדת משמעת.
להלן דגשים והנחיות הנוגעות לטוהר הבחינות והעובר עליהם צפוי לעמוד בפני  .ג

 וועדת המשמעת:
 
חינה: באם מותר להכניס חומר עזר, התנהגו אך ורק בהתאם חומר עזר בב .א

להנחיות. חומר עזר כגון ספרים ומחשבונים חייבים להיות נקיים מהערות. 
 בבחינה ללא חומר עזר, אסורה הכנסת חומרים מכל סוג שהוא.

ו/או שאלונים  הוצאת שאלות או תשובות ממבחנים סגורים .ב
 .אמריקאיםסגורים/

 ם, חל איסור מוחלט לשוחח במהלך הבחינה.לתשומת לבכ -דיבור .ג
 



   

  
 

 

העברת חומר בין סטודנטים בבחינות. גם בבחינות עם חומר פתוח לא  .ד
תותר העברת חומר בין הסטודנטים, אפילו דרך המשגיח. על כל סטודנט 

 להצטייד בחומר משלו.

י ציות להוראות המשגיחים אך התקין של הבחינה, כולל לכל הפרעה למה .ה
 מם, יכולים להביא לבירור בפני ועדת המשמעת.או ויכוחים ע

 
טרוני אחר , להרחיק כל מכשיר טלפון או אלקלאור האמור, הנכם מתבקשים

 ולהניחם בתיק ליד הלוח וכן לשים לב להנחיות של המשגיחים בכיתה.
 

  : מיוחדיםלמועדים  בקשות .19
רשמיים של סטודנט זכאי לשני מועדי בחינה במסגרת מועד א' ומועד ב' ה . 0

 הקורס כפי שפורסמו ע"י מדור בחינות. 
. במידה ולא ניגש לאחד המועדים מסיבה שאינה מוצדקת הסטודנט לא יהיה 9

 זכאי למועד מיוחד.
. סיבה מוצדקת הינה: אשפוז, לידה, מילואים או מצבים נוספים כמפורט 3

 בתקנון הלימודים.
ד מיוחד ידאג לכך . סטודנט המציג אישורים רפואיים לשם קבלת מוע4

שהאישור יופק במהלך ימי המחלה. לא יתקבלו אישורים רפואיים 
 רטרואקטיביים.

  
 
 
 
 

 הצלחה בבחינות, בברכת
 

 מדור בחינות
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


