
 גתשפ" -נוהל בחינות סטודנטים 

או בנייד )מתצוגה  סטודנט זכאי להיבחן, רק אם השתתף בצורה סדירה בקורס ומציג "כרטיס נבחן" מודפס   .1

 . רשמית ותעודה מזההשל הפורטן האישי(  

 דקות לאחר הזמן הנקוב.  15כניסה לבחינה עד תתאפשר  -יש להגיע לבחינה בזמן המצוין בפורטן האישי  .2

יצא סטודנט במהלך חצי השעה שמתחילת הבחינה גם אם סיים את הבחינה. יש להגיש את הבחינה  לא   .3

 למשגיח/למרצה רק לאחר חצי שעה ולא לפני כן. 

. ישנן בחינות שמתחילות בשעות מאוחרות יותר, על  10:00זמן תחילת הבחינות בכל ימי השבוע הוא בשעה  .4

 כמו מס' כיתת הבחינה.  ות ובכל המידע שבפורטן האישי הסטודנט להתעדכן לפני כל בחינה בלוח הבחינ 

למשגיח גם אם לא  למרצה/להגיש את מחברת הבחינה  הוא מחויב  סטודנט לחדר הבחינה  הכניסת  מרגע   .5

 במחברת הבחינה.  כתב

הבחינה. .6 במהלך  המרצה/משגיח  הוראות  לכל  ולהישמע  החדר  בפינת  התיקים  כל  את  להניח  אין    חובה 

 ב או מצולם מלבד מה שמאושר על פי הכתוב בטופס הבחינה. להכניס חומר עזר כתו

נייד או כל מכשיר מדיה אחר )כמו שעון חכם( ולהניחו בתיק. אין להניח טלפון נייד על   .7 יש לכבות טלפון 

 השולחן, ולא להטעינו בזמן הבחינה. 

 בשום מקרה לא תתאפשר הכנסת תינוקות לחדרי הבחינות.   .8

שלא בקומת כיתת  ולהשגחה על התינוקות    ,קות לדאוג למזון לתינוקותעל הסטודנטיות המטפלות בתינו 

 במהלך הבחינה.  הבחינה

 טופס הבחינה יחולק רק כאשר ישרור שקט בכיתה.  .9

דקות )אלא אם כן צוין אחרת בראש טופס הבחינה(, שבמהלכן לא תתאפשר יציאה אלא    90משך הבחינה   .10

 לאחר הגשת הבחינה. 

 ובאישור המשגיח/המרצה. )כמו סטודנטיות בהיריון(  במקרים דחופים ניתן לצאת במהלך הבחינה רק  .11

ברשימת הסטודנטים הזכאים לגשת לבחינה מצוינים הסטודנטים שזכאים להארכת זמן. רק לסטודנטים   .12

 אלה תינתן הארכת זמן של חצי שעה מזמן הבחינה המוקצב לכולם. 

 אין לאכול בזמן הבחינה.   .13

 אין לדבר בשעת הבחינה.  –עצמאית ואישית בבחינה הסטודנט מתחייב לעבודה  .14

אין    התשובות לבחינות ייכתבו אך ורק במחברת בחינה או על טופס הבחינה עצמו, לפי ההנחיות בכל בחינה. .15

   לכתוב תשובות על ספח הבחינה.

סמן  יש להגיש את מחברת הבחינה שלמה. אין לקרוע דף מדפי המחברת גם אם מדובר על דפי טיוטה )ניתן ל .16

 עליו(.  Xאת דף הטיוטה במחברת בראש הדף או ע"י סימון 

 



לא ניתן ליצור כל קשר המרצה    אין לשאול את המשגיח שאלות על תוכן המבחן.  -בבחינה שנמצא בה משגיח   .17

 מלבד בזמן בו הוא נוכח בבחינה. 

 או אחרי הבחינה.חובה להחזיר את טופס הבחינה יחד עם מחברת הבחינה. אין לצלם את טופס הבחינה לפני   .18

הספח מהווה הוכחה לביצוע הבחינה )מומלץ לצלם    -יש לשמור על ספח הבחינה עד להופעת הציון בפורטן   .19

 בנייד(. 

 חריגה מהנהלים הנ"ל עלולה לגרור פסילה מידית של הבחינה והגשת תלונה לוועדת משמעת. .20

יום. שתי הבחינות תיערכנה בשעות שונות  פי תקנון המכללה, יכולות להיות לסטודנט שתי בחינות באותו  -על .21

 ביום על פי המצוין בפורטן ובלוח הבחינות. 

בחינה השונים   .22 ובשעת  במועד  לא  וכן  פרטי  באופן  ולהיבחן  עם המרצה  תיאום אישי  לערוך  אין אפשרות 

 מהכתוב בפורטן ובלוח הבחינות. 

 הלי ההרשמה. סטודנט שלא יכול להיבחן במועד א, יירשם למועד ב דרך הפורטן ע"פ נ  .23

 

 נוהל בחינות מועד ב 

 כל נהלי הבחינות של מועד א חלים גם על מועד ב, יחד עם זאת במועדי ב:  .1

 המרצה לא נוכח במועד ב ולא יהיה זמין לשאלות.  .2

 מחובת הנוכחות בשיעורים. 20%היבחנות במועד ב של סמסטר א תהיה על חשבון  .3

 נכשל / עבר / לא ניגש למועד א' הסטודנט מחויב להירשם בתהליך הרשמי, בין אם   .4

 במועד ב יכולות להיות לסטודנט עד שלוש בחינות באותו יום.  .5

 ההרשמה למועד ב תתבצע אך ורק דרך הפורטן  .6

היעדרות מבחינת מועד ב לאחר הגשת הבקשה או אי ביטול רישום בזמן )לפני סגירת הרישום כפי שיפורסם(   .7

יה נרשם הסטודנט ולא נכח. התשלום ייגבה מכרטיס גבייה  ₪ בעבור כל בחינה שאל  100תחויב בקנס ע"ס  

 ללא התראה. 

 

 בתודה ובהצלחה,

 

 ד"ר יהונתן )יוני( גיאת 

 ראש מדור הבחינות 

 


