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הוראות לתלמידים נבחנים  -תשע"ז
א .תלמידים יכנסו לחדר הבחינה עד כ 15-דקות לפני מועד תחילתה .לא תותר כניסה לחדר הבחינה לאחר
 30דק' מתחילתה .לא תינתן הארכת זמן בשל איחור למבחן.
ב.

תלמידים יזדהו בפני המשגיחה ע"י הצגת תעודה מזהה .תלמידים שליד שמם מופיעה הערה "לא סידר
שכ"ל" צריכים להציג כרטיס נבחן חתום ע"י הבנק.

ג.

תלמידים כנ"ל אשר אין בידם כרטיס נבחן או שזכאותם להבחן מוטלת בספק ,יחתמו על טופס הצהרה
אצל המשגיחה ויגשו לבחינה .באחריות התלמידים לבדוק את הדבר במזכירות למחרת .ציונים של
תלמידים שלא הציגו כרטיס נבחן כנדרש ,יפורסמו רק לאחר הסדרת החוב לאוניברסיטה.

ד.

תלמידים אשר קיבלו את טופס הבחינה נחשבים כאילו נבחנו במועד זה ואינם רשאים לעזוב את חדר
הבחינה אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה ולאחר שהחזירו את המחברות טפסי הבחינה .נוהל זה חל
גם על תלמידי שנה א' שהזינו את קוד הבחינה הממוחשבת.

ה .המשגיחה רשאית ,בהתאם לנסיבות ,לקבוע את מקום הישיבה של הנבחנים.
ו.

היציאה לשירותים בלבד תותר רק לאחר  30הדקות הראשונות מתחילת המבחן ולנבחן אחד בלבד
באותה עת ועד  30דקות לשעה המקורית של סיום המבחן .לא תותר יציאת תלמיד אשר ברשותו אישור
להארכת זמן ,לאחר תום זמן הבחינה המקורי .מו כן ,חל איסור לצאת בזמן הבחינה לכל מקום אחר.

ז.

כתיבת הבחינה תעשה בעט שחור או כחול בלבד.

ח .כל חפץ ,תיק ,אביזר וחומר לימוד שאינם מותרים בבחינה לא ימצאו בקירבת התלמיד הנבחן.
נא לכבות את הטלפונים הניידים לפני הכנסתם לתיק.
ט .יש להקפיד ולציין על עטיפת מחברת הבחינה את מס' הזהות ,שם המרצה והמתרגל בלבד )בבחינה
הממוחשבת יש להזין את הפרטים על פי ההנחיות( .אין להתכתב עם המרצה/מתרגל בגוף הבחינה .
במידה ותמצא מחברת עם הערות אישיות בגוף הבחינה ,היא תעוכב במזכירות לברור.
י.

יש לשמור על שקט מוחלט בכיתה בעת הבחינה.

יא .על התלמיד להיענות להוראות המשגיחים ולא לנהל ויכוחים בחדר הבחינה.
יב .התלמידים מתבקשים לאסוף את כל החפצים שהביאו עימם ,לרבות פסולת ,עם סיום המבחן )ואת
התעודה המזהה(.
יג .תלמידים הזכאים להתאמות לימודיות מתבקשים לעקוב אחר ההנחיות הייחודיות בלוח הבחינות .יש
להביא עותק מודפס של האישור לבחינה
יד .בהוראת הדקאן – אין הארכות זמן בבחינות מעבר לרשום בטופס הבחינה.
אין בסמכות המשגיחות לענות על שאלות הקשורות למינהל תלמידים .יש להפנות אותן למזכירות סטודנטים.
אנו מאחלים לכם הצלחה בבחינות
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