
 הפקולטה למדעי הבריאות -  "פתשחשיפות נוהל 

 ה"ב:עבור הפקולטה למד "פהמזכירות האקדמית לשנת תש"י אוניברסיטאי המופץ עהבחינות הנוהל ללהלן עדכון 

  בחינותכללי התנהלות ה .  8

 8.3ולסעיף כללי התנהלות הבחינות  8בהתאם לסעיף בחינה ההתנהגות בחשיפה זהים לכללי כללי ההתנהגות ב

 הוראות לנבחן.

 ערעורים.  17

 לערעורעקרונות הזכאות  17.1

 ערעור לכללי בהתאם הבחינה במחברת לעיין לו יאופשר כך לשם. הבחינה ציון על לערער רשאי סטודנט

הסטודנט יוכל לראות את כלל החומרים שעמדו לרשותו בעת . הפקולטה באתר המוגדרים בחינות וחשיפת

 הבחינה הנוגעים לכל שאלה בה היו לו טעויות.

 ערעור בבחינה חסויה 2.17

הערעור יתבסס על בדיקה חוזרת ; שבחר התשובה את בערעור לנמק רשאיבבחינה מרובה ברירות, הסטודנט 

, חשיפה מועדי שני ייערכו, נסרקה לאהבחינה של התכנים במחברת הבחינה )ולא כל תוכן אחר(. באם מחברת 

. הראשון החשיפה ממועד יומיים עד של בפער והשני, הציונים פרסום מיום יומיים תוך יערך הראשון כאשר

בפקולטה למדעי הבריאות יתואם מועד חשיפה אישי למי  .הציונים פרסום עם יפורסמו ומיקומן החשיפות מועדי

החשיפה תתבצע לאחר שהסטודנט הפקיד את תיקו וכל אמצעי    שנמנע ממנו להגיע למועד החשיפה שנקבע.

ה של בחינה חסוייה ים בכיתה בה מתקיימת חשיפהסטודנט תיעוד בידי הגורם המבצע את החשיפה. התנהגות

 הוראות לנבחן. – 8.3תהיה כמוגדר בסעיף 

בפקולטה למדעי הבריאות יתואם מועד חשיפה אישי למי שנמנע ממנו להגיע למועד החשיפה שנקבע רק 

 נוהל הבחינות האוניברסיטאי.ל 7.2בשל אירוע מזכה כאמור בסעיף 

:               ולאישור אסר"ן את ההחלטה  01.01.2019פקולטית מיום בהתאם להחלטת וועדת הוראה 

בתואר ראשון וד"ר לרפואה.  לכל סטודנט (תיאמריקארב ברירתית )עבור בחינה תתאפשר חשיפת בחינה 

שר רק עבור השאלות בהן הסטודנט שגה. במהלך החשיפה תוצגנה השאלות כפי שהופיעו החשיפה תתאפ

 .זו ואת התשובה הנכונה לשאלההסטודנט ובה אותה סימן בגרסאת הסטודנט, התש

 ערעור הגשת 3.17

 שבו מהמועד( שעות 72)  ימים שלושה תוך המנומק ערעורו את להגיש חייב סטודנט, שנסרקה בחינה עבור

 להגישהסטודנט  חייב, נסרקה לא הבחינה באם. בפקולטה ערעור להגשת הנוהג פי על, הבחינה חשיפת בוצעה

 ערעור להגשת הנוהג פי על, החשיפה בוצעה שבו האחרון מהמועד שעות 24 תוך המנומק ערעורו את

  .בפקולטה

מתקיימות , בבחינה רב ברירתית )אמריקאית( בתואר הראשון וד"ר לרפואה הבפקולטה למדעי הבריאות

 מערכת הבחינות הפקולטית , הערעור הינו אישו ויעשה במועד החשיפה בלבד.באמצעות 

 עקרונות בדיקת הערעור 17.4

 אליהם הסעיפים רק ולא מחדש תיבדק כולה הבחינהיתכן שש לכך מודע יהיה, הציון על המערער סטודנט

 סטודנט. הציון הורדת או הציון העלאת, שינוי ללא להיות יכולה הערעור תוצאת לפיכך. בערעורו התייחס

 זכאי יהיה, לערעור הניתן הזמן פרק בכל החלה חמורה מניעה בשל ערעור להגיש האפשרות ממנו שנמנעה

 .בבקשתו התומך בכתב אישור בהמצאת מותנה יותר מאוחר במועד ערעור להגיש

 ערעור על תשובהמועד ה 5.17

 יאוחר ולא הערעורים להגשת האחרון מהמועד( עבודה ימי) ימים ארבעה תוך הערעור על להגיב המורהעל 

 הציון מה יציין, הסטודנט של ציונו את לשנות לא / לשנות המורה החליט אם'. ב מועד לפני( שעות 48) מיומיים

 או הוראה ועדת /יחידה ה ראש אישור לאחר תקף יהיה השינוי. השינוי אי / לשינוי הסיבה את וינמק הסופי

, הקורס באותו' ב מועד בחינת לפני( שעות 48) יומיים עד תוחזר לא הערעור על תשובה באם. המוסמך הגורם

  .המועדים שני מבין הגבוה הציון את ולבחור' ב מועד לבחינת לגשת הסטודנט זכאי יהיה

 48 -מ יאוחר לא הערעור על להגיב יש(, ויותר שלושה) מרצים מרובי בקורסים, הבריאות למדעי בפקולטה

 ולבחור נוסף במועד להבחן זכאי יהיה, זה לנוהל בהתאם הערעור זכות מסטודנט נמנעה  '.ב מועד לפני שעות

 .השניים מבין הגבוה הציון את


