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"ו תמוז תש"ףט  

 סטודנטים יקרים
 

, עבודת סיום וכו'(. MOODLE/מטלות סיום של כל קורס )מבחן ב  סוג הבחינהבמידע האישי של כל סטודנט מופיע מידע על 

 .MOODLEעל ידי המרצה באתר מלווה קורס ב  מידע  בחינה, או בחינה מקוונת  יפורסםמידע לגבי מטלת סיום שאינה 

 

 הקיים. המכללתינוהל זה נועד להסדיר את מערך הבחינות והוא בא להוסיף על נוהל הבחינות 

 

ויעלה  מצולמים ומוקלטים ע"י המכללה. במידהוהמבחנים , מלווים בהשגחה של מרצים/משגיחים כלל המבחנים המקוונים

חשד כי סטודנט פעל שלא עפ"י הנחיות הבחינה המקוונת )שימוש בחומר עזר אסור, יצירת קשר עם גורם חיצוני לסיוע וכו'(, 

 יזומן הסטודנט לבירור משמעתי/בחינה חוזרת בקמפוס.

 

 :בחינות מקוונות יתקיימו באופן הבא

 .במחשב האישי  - MOODLEהבחינה תתבצע מערכת ה  .1

הינו הפעלת מצלמה בטלפון  תנאי להשתתפות בבחינה מקוונת.  Webexבאמצעות אפליקציית ה  ההשגחה תתבצע .2

לא ניתן יהיה בזמן הבחינה . ללא הפעלת המצלמה , בזמן הבחינהsMeeting ebexW - הנייד, דרך אפליקציית  ה

 .מבעוד מועדלטלפון הנייד  Webex Meetings -ה אפליקצייתאנו מבקשים שכל הסטודנטים יורידו את להיבחן. 

 .כפי שמופיע בת"ז (שם משפחהפרטי ו שםבהפעלת האפליקציה בפעם הראשונה נדרש להקליד שם מלא בעברית )                 

  .Google Play-ו App Storeניתן להוריד מהחנויות  Webex Meetings-את אפליקציית ה                  

 

 :לבחינה מקוונת הנחיות וכללי התנהגות

 באחריות הסטודנט להימצא בחדר נפרד ושקט כאשר ברשותו מחשב וכן טלפון חכם עם מצלמה תקינה. .1

 דקות לפני תחילת הבחינה לצורך תהליך הזדהות. 30עם טלפון חכם,  Webexיש להתחבר למערכת ה  .2

לחן עליו ניצב המחשב. אין על הסטודנט לכוון את מצלמת הטלפון החכם כך שתציג את מקלדת המחשב ואת השו  .3

למת הטלפון במשך כל הבחינה. הטלפון חייב להיות במצב השתק במשך כל צלכבות את הטלפון החכם או את מ

 הבחינה ומחובר לחשמל על מנת שלא יכבה במהלך הבחינה.

בתהליך  להיבחן.לאחר התחברות מוצלחת יש להציג בווידאו של האפליקציה את תעודת הזהות לצורך בדיקת זכאות  .4

ההזדהות הסטודנט יציג למרצה/למשגיח את פניו כאשר הוא מראה את תעודת הזהות/רישיון נהיגה למרצה/משגיח 

 באמצעות המצלמה של הטלפון הנייד.

סטודנט שיכנס לבחינה לאחר תחילת .  Moodle-את הבחינה מתוך אתר הקורס ב לפתוחלאחר אישור הבוחן, יש  .5

ת זמן מעבר לשעת ההתחלה והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת הבחינה לא יקבל תוספ

 זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל תוספת הזמן.

 . לסטודנטהרמת יד לכיוון המצלמה,  והמתנה שהמרצה/משגיח יפנה ע"י  Webexפנייה למרצה/למשגיח תהיה ב  .6

 .אלקטרוני אחר בזמן הבחינהל אמצעי או כ חל איסור להשתמש בטלפון נייד .7

 לפני שסיים את הבחינה.Webex או לכבות את ה Moodle נבחן לא יוכל לעזוב את הבחינה ב .8

 (, הנחיות לגבי שיטה זו יופיעו בבחינה עצמה.Safe Exam Browserיתכן שחלק מהבחינות יבוצעו בדפדפן מאובטח ) .9

 

 הערה: יש לשים לב להנחיות הבחינה באתר הקורס.

 

המכללה לא תקבל כל חריגה מכללי ההתנהגות  .!פונים ומבקשים מכלל הסטודנטים להקפיד ולשמור על טוהר הבחינותאנו 

שיש בהם כדי פגיעה אנו מבקשים להדגיש, שנפעל בחומרה כנגד סטודנטים שיעברו עבירות אלו ו  שיפגעו בטוהר הבחינות

 . בטוהר הבחינות

 

 הנהלת המכללה                                                                                                      


