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 הסטודנטים  אל:

 מבחניםנוהל הנדון: 
 (לימודים )נספח לתקנון

 

 .בחןיקורס אינו רשאי להבשעות הממכסת  20% -ל סטודנט שנעדר מעל *

רק עם אישור בכתב  מבחןסטודנט ששמו אינו מופיע ברשימות הלומדים בקורס רשאי לגשת ל* 

 .דקנט-ממנהל לומדים

יימסר ע"י  לא. מידע זה היכן נערכים המבחניםהמידע  באחריות הסטודנט לברר מראש במערכת  *

 מראש.האישי  להדפיס את לוח הבחינותדקנט ביום הבחינה או בכלל. מומלץ -צוות מנהל לומדים

המשגיח ה במבחנים העיוניים והן  /בפני המרצה הבוחן עם תמונה על הסטודנט להציג תעודה מזהה* 

 .המעשיים במבחנים 

. סטודנט שלא היה המבחןימים לפני מועד  חמישהעד ' ייעשה דרך מערכת המידע רישום למועד ב* 

רשאי לגשת למבחן מועד א', אינו יכול להירשם למועד ב'; זוהי עבירה חמורה שעונשה יידון בוועדת 

ימים לפני  חמישה עד ביטול רישום למועד ב'מחליט שלא לגשת למועד ב' יבצע משמעת. סטודנט ש

 .המבחןמועד 

 

 :הבאותהנחיות הלהקפיד על  עליכם המבחניםהתקין של  םקיומכדי להבטיח את 

התעודה תישאר במבחנים העיוניים  .תמונה עםת בהצגת תעודה מזהה ימותנ, השתתפות במבחן *

 לסטודנט עם הגישו את טופס המבחן למשגיח בתום המבחן.ברשות המשגיח ותוחזר 

 דקות לפני מועד תחילת המבחן. 15 כדי שהמבחן יחל בזמן עליכם להגיע לאולם המבחן *

 הכניסה לאולם המבחן תתאפשר רק לאחר כניסת המשגיחים. *

 הכניסה תתקיים איש איש בתורו.  *

 המשגיחים.סאות באולם המבחן תעשה ע"י יההושבה בכ *

 
 המבחן בעת

 
  .שנבחן במועד זהמי לנחשב  מבחןסטודנט שקיבל טופס . 1

 .הסטודנט ימלא את פרטיו האישיים בדף המבחן. 2

 ימלאולאחר ש, דקות 15לפחות ישב באולם  מבחןן להשיב על שאלות היסטודנט שאינו מעוני. 3

סטודנט זה  -(אפס) "0"את פרטיו האישיים יגיש את טופס המבחן למשגיח. ציונו במבחן יהיה    

  מועד המבחן זוכות להיבחן יחשב כסטודנט שניצל את

. המאחרים הרשמי המבחןתחילת מועד מ שעה רבעעד  מבחןיורשו להיכנס לאולם ההמאחרים . 4

 .בגין איחורם כאים לתוספת זמןז לא יהיו

)צלצול/  טלפון נייד שיצלצל .לכבות את הטלפונים הניידים ולהניחם בתיקלפני המבחן יש . 5

 במהלך הבחינה יגרור בעקבות כך את פסילת מבחנו המידית של בעליו. שיחה/ התראה/ תזכורות(

סטודנט שימצא ברשותו "שעון חכם" מבחנו יפסל והוא  כנס למבחן עם "שעון חכם".יאין לה .6

 יזומן לוועדת משמעת. 

. במבחן ניתן להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. לא יותר שימוש במרקרים ולא ניתן להניח 7

 התיק וכל ציוד אישי אחר יהיו מרוכזים בחלקו הקדמי של האולם. קלמר על שולחן הבחינה.

 .המבחן בעתקשר מכל סוג שהוא  עמם ים או ליצוראין לשוחח עם נבחנים אחר. 8
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 להוראות המשגיחים; לרבות שינוי מקום. ת. חובה לציי9

כל חומר כתוב, מצויר או מצולם שלא אושר במפורש לשימוש בזמן הבחינה ייחשב כחומר עזר . 10

  אסור ולא יימצא בקרבת הסטודנט.

זר, חומר העזר יצורף לבחינה על פי . במבחנים בהם הוגדר מראש שניתן להשתמש בחומר ע11

 דרישת המרצה. 

 ניסוח ל באשרבהירות -במקרה של ספק או אי .המבחן אין לשאול שאלות בעת .12

 .כהבנתו ויכתוב הערותיו על דף התשובות המבחן, יענה הסטודנט על השאלה תבשאלו    

 הסטודנטים להיערך בהתאם.. על לא תאושר( ם)ובכלל זה לשירותיהמבחן  בשעתיציאה  .13      

 חובה להגיש את המבחן בתום הזמן. .14      

 לא ניתן לערער על ציון מבחן שנכתב בעפרון. .15      

  בחן הסטודנט שוב במועד מיוחד.י( ישהיא )מכל סיבה מבחןמקרה של אבדן . ב16  

 המבחן. . אין להפריד בין דפי המבחן ואין להעביר ציוד משרדי מאחד לאחד בעת17  

 

 מבחנים מקוונים מהבית:

 במבחנים הנערכים באופן מקוון מהבית יש להתנהל על פי כללי האתיקה הנדרשים במבחנים:

 .אין לשוחח עם נבחנים אחרים, או ליצור קשר עימם מכל סוג שהוא בעת המבחן 

 .אין להשתמש בחומר עזר שלא הוגדר מראש באופן רשמי שניתן להשתמש בו 

 
 

מבחנו של הסטודנט יפסל והוא יורחק מאולם . רת משמעתיעב איהחיות ציות להנ-אי

 לעמודדרש ייהסטודנט  .דקנט-ראש מנהל לומדיםעבר לודיווח מפורט בכתב י המבחן.

 .בפני ועדת משמעת

      בהצלחה!
 


