בס"ד ,עדכון אחרון תמוז תשע"ח

הנחיות כלליות לנבחנים
בתחילת כל בחינה רשימת הנבחנות/ים תופיע על לוחות המודעות ,וכן סמוך לדלת חדר הבחינה.
•

יש להגיע למקום בו נערכת הבחינה  10דקות לפני תחילת הבחינה ולהיכנס רק לכיתה בה הנכם רשומים.
אין לעבור מכיתה לכיתה בשום אופן.

•

השתתפות בבחינה מותרת אך ורק אם מילאתם את כל הדרישות הבאות:
 .1השלמת תשלום שכר לימוד והשלמת מסמכים חסרים לתיק אישי.
 .2הצגת כרטיס נבחן עדכני לסמס' הבחינה( .הנחיה להפקת הכרטיס בדף הבא)
 .3הצגת תעודה מזהה שכוללת תמונה :תעודת זהות /כרטיס סטודנט /רשיון נהיגה וכו.
 .4סטודנט שיש לו אישור להתאמות  -שניתן לו מהמכללה – חייב להציגו בתחילת הבחינה .סטודנט שלא
הציג אישור להתאמות לא רשאי לקבלן.

•

יש להשאיר חפצים אישיים כולל תיקים בכניסה לחדר הבחינה או במקום שהוקצה לכך על ידי המשגיחים.

•

חובה לכבות טלפון נייד ולהניחו על שולחן הבוחנים או בתוך התיק .סטודנט/ית שיתפסו עם טלפון נייד
המבחן יפסל מיידית .ויועלה לוועדת משמעת.
פלאפון שיצלצל  /ירטוט בתיק בזמן הבחינה ,התיק יוצא מהכיתה.

•

סדר מקומות הישיבה בכיתה הם לפי הוראות המשגיחים/ות.

•

קבלת שאלון הבחינה ,דינה כדין נבחן .אין לעזוב את הכיתה בחצי שעה הראשונה של הבחינה.

•

יציאה מותרת לשירותים בלבד בליווי משגיח/ה .לא תותר יציאה לשירותים במחצית השעה הראשונה
וברבע שעה האחרונה של המבחן.

•

אין לשוחח בזמן הבחינה או לעזוב את המקום ללא קבלת רשות .כמן כן אין להעביר בין נבחנים בשעת
הבחינה חומר עזר או פריטים אחרים (כגון :תנ"ך ,מילון מילונית ,מחשבון ,מכשיר כתיבה וכו')..

•

הבחינה הינה אנונימית .מס' הזהות הוא הפרט היחיד לזיהוי הסטודנט/ית .חל איסור מוחלט להוסיף בתוך
המחברת או השאלון כל פרט מזהה אחר.

•

אסור להעתיק שאלות או תשובות ממבחנים סגורים (אמריקאים).

•

חומר עזר :מותר בשימוש רק אם הותר בשאלון הבחינה( .שימוש בניידים מכל הסוגים אסור בהחלט)

•

אכילה :מותר לאכול רק כריך וכדו' או חטיף שלא מרעיש.

•

יש לכתוב את התשובות בעט כחול/שחור ,בכתב ברור ונקי.

•

משך הבחינה מצוין בראש השאלון .עם הודעת המשגיח כי תם הזמן ,על הנבחן להפסיק מיד את הכתיבה.

•

אין להוציא מחברת ושאלון בחינה מחדר הבחינה .יש להחזיר את המחברת והשאלון לידי המשגיח/ה לפני
עזיבת המקום .אי החזרת המחברת והשאלון תחשב כעבירה.

•

עם השלמת הבחינה נא להרים יד על מנת לסמן למשגיח/ה לבוא לקחת את הבחינה והשאלון.

•

עם החזרת המחברת לידי המשגיח/ה תקבלו אישור על מסירתה – ספח הבחינה .באחריותכם לשמור על
הספח הוא משמש אישור השתתפות בבחינה .חובה לחתום על טופס רשימת הנבחנים שאצל המשגיחים.

•

מועד ב' :יש להרשם מראש במדור בחינות לפי הנהלים (הרשמה או ביטל הרשמה עד שבוע לפני מועד
הבחינה) ,במקרה של שיפור ציון ,הציון של מועד ב' הוא הסופי ,נרשמתם למועד ב' ולא הגעתם תחוייבו
בקנס.

•

עבר/ה הנבחן/נת על הנחיות הנ"ל ,תוגש נגדו תלונה לוועדת משמעת.

•

יש לציית לכל הוראה של המשגיחים ללא ערעור .המשגיחים מוסמכים לבטל בחינות של כל מי שמפריע
למהלך התקין של הבחינה.

צוות המכללה מאחל לך הצלחה בבחינות!!!

הוראות להפקת כרטיס נבחן:
נכנסים למידע אישי לסטודנט  ,ללוח בחינות ,בצד שמאל למעלה יש אייקון הדפסה לכרטיס
נבחן:

