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 االمتحانات وشيكة... وهذه املّرة في الكلّية! مضغوطون؟ قِلقون؟ حضرنا ملساعدِتكم! 
زنا لكم عّدة رؤوس أقالم ونصائح عملّية لفترة االمتحانات.

ّ
ا  رك

ً
 -إذ

 

 ما األهّم؟ 

ل أن تصلوا قبل نصف ساعة!   االستفسار عن ساعة االمتحان واملكان في الكلّية. )إذا كنتم ال تعرفون حرم الكلّية من املفضَّ

  .(حرم الكلّية خارطةبــتساعدوا 

زوه مسبقا وأحضروه معكم.  الفحص إذا كان يوجد ماّدة مساعدة مسموح بها )مثل لوائح معادالت(، جّهِ

 االمتحان. النوم ليلة 

د، هذا واضح.  التحضير..جّيِ

 

 ِبَم يجب االهتمام؟ 

  إحضار بطاقة هوّية.

 تسديد مستحّقات دفع أجرة التعليم. 

   االهتمام مسبقا باملالءمات، إذا كنتم ذوي استحقاق.

 الوصول في الوقت )بعد نصف ساعة بدء االمتحان ال ُيسَمح بالدخول(. 

ل اثنان، لالحتياط. افحصوا إذا كانا صالحين لالستعمال...-أزرق(إحضار أقالم ِحبر )أسَود أو   مفضَّ

 

ه؟ 
ُ
ع فعل

َ
 ما الذي ُيمن

 ممنوع الحديث خالل االمتحان )وأيضا ال يتّم السؤال ما الّساعة! اسألوا املراقبة(. 

   الهاتف وإدخاله في الحقيبة(.  إغالقممنوع ترك الهاتف شّغاال أو ساعة "ذكّية" )إلزامّي 

 ممنوع الخروج بدون إذن )وأيضا إلى املراحيض(.

 مممنوع أن ُيتَرك جانبكم أو في الجْيب ورقة مكتوبة ليست "ماّدة مساعدة مسموحة" 

ب االمتحان(. )املواّد املساعدة تكون مذكورة بالّتفصيل 
ْ
 في ُصل

 

 

 

 

 

https://www.beitberl.ac.il/contactus/pages/map.aspx


ا؟   ما املستحَسن جدًّ

ا.    اإلحضار ألنفسكم مشروبا وشيئا شهيًّ

   عادّية )ال "ذكّية"(.إحضار ساعة 

 الذهاب إلى املراحيض قبل البدء )خالل وقت االمتحان باإلمكان طلب الخروج، ويرافقونكم إلى املراحيض(.

 لإلجابة عن أسئلة.-إذا كان هناك ش يء غير واضح
ّ
 اسألوا املحاضر. املحاضرون يدخلون إلى الصف

دوا مسبقا كم وقتا ُيكرَّس لكّل سؤا   ل. تنظيم الوقت. حّدِ

روا الورق وال تكتبوا في الهامش. مسموح طلب دفتر إضافّي، إذا كان ضرورّيا. ِ
ّ
 ال توف

 إذا تبّقى وقت مستحسن املرور على االمتحان مّرة أخرى )مّرة واحدة(. 

 

ل معرفة: 
َ
 مفض

عطى بع أسبوَعين من يوم االمتحان. 
ُ
   العالمات ت

ه إلى املحاضر بواسطة  امتحانات "ليست مخفّية" ُتمَسح ضوئّيا في  املنظومة الشخصّية. امتحان "مخفّي" يمكن النظر فيه إذا تّم التوجُّ

خصّية. حالة االمتحان مكتوبة على النموذج.
ّ
 "استئناف" في املنظومة الش

 يمكن االستئناف على العالمة بعد سّتة أّيام من إعطاء العالمات. 

 ب موعد خاّص )موعد ج(.لكّل امتحان موعد ب، وفي حاالت خاّصة يمكن طل

 تابعوا رسائل البالغات. -توجيهات بخصوص الكورونا ُترَسل من ِقَبل قسم االمتحانات

 

 توجد أسئلة؟

   T.L.Center@beitberl.ac.il   توّجهوا إلينا عبر البريد اإللكترونّي:

 

 نهتّم بكم ونؤمن بكم! 

 

 

 

م 
ُّ
م مركز التدريس والتعل

َ
 طاق

جاح
ّ
 بالن
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