
 

 

 

 נוהל בחינת גמר לתואר שני -יספח נ

 

 

 נוהל בחינת גמר לתואר שני

ע"פ אותה מקיימים בודקי עבודת הגמר, לאחר שאישרו את העבודה בכתב, נועדה לבדוק מהו המטען הבחינה ב
 האמיתי אותו רכש התלמיד המסיים עתה תואר שני, בעבודתו.

יו"ר ועדת הבחינה יוודא שאכן הועברו למזכירת ועדת עבודות גמר הטפסים עם ציוני ההערכה מכל הבודקים. 
 ה.היו"ר ינהל את סדר הבחינ

 

 מטרת הבחינה

 א. לבחון את מידת התרומה האישית של התלמיד/ה למחקר ואת עומק הבנתו/ה

 ב. לבחון את ידע התלמיד/ה בשיטות מחקר ובנושאים הקשורים לתחום המחקר שלו/ה

 ג. להעריך את יכולת החשיבה המדעית של התלמיד/ה 

 

 מהלך הבחינה

 דקות 60-90-א. הבחינה תימשך כ

 שני חלקים: ב. בבחינה יהיו

 דקות 30-20* הצגת נושא המחקר, במצגת של כ     

 * שאלות והבהרות על המחקר ובנושאים הקשורים בתחום ההתמחות של התלמיד/ה.    

 

 תחום ציונים ומשמעותם*

 מועמד לדרגת הצטיינות יתרה   95-100

 תלמיד מצטיין  90-94

 תלמיד טוב מאוד  85-89

 ומר אך אינו בולט בידע כלליתלמיד טוב, השולט בח  75-84

 תלמיד בינוני, המתמצא בחומר המחקר אך בעל ידע כללי לקוי  65-74

 תלמיד בעל ידע מינימלי בתחום המחקר  60-64

 נכשל  60>

 ומעלה הינו תנאי קבלה ללימודי תואר שלישי 85*ציון 

 ס י כ ו ם

 יקבעו את ציון הבחינה. עם תום הבחינה יעזבו את החדר התלמיד/ה והמנחה, והבוחנים בלבד

 כל בוחן ימלא את טופס סיכום בחינת הגמר )רצ"ב( ויחתום עליו.

 יו"ר הוועדה יעביר את טפסי הבחינה ביד לגב' רונית שפיגל מזכירת ועדת עבודות גמר בסיום הבחינה.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 לכבוד

 תאריך: _____________       ועדת עבודות תואר שני 

 ביה"ס לבריאות הציבור

 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 אביב-אוניברסיטת תל

 

 שלום רב,

 הערכת בוחן לבחינת גמר לתואר שני בביה"ס לבריאות הציבור*הנדון: 

 

 שם התלמיד: _________________ ת.ז. _________________ תחום: _________________

 ________נושא: _________________________________________________________

 

להלן חוות דעתו של הבוחן על ידיעותיו של התלמיד/ה בשטח הנדון, וזאת לאחר הבחינה בע"פ שהתקיימה 
 בתאריך הנקוב למעלה.

 נכשל 60-74 75-84 85-89 90-94 95-100 

       ידע כללי

       ידע בנושא המחקר

 הבנת שיטות המחקר והשיטות 

 הסטטיסטיות

      

 חשיבה מדעית,ניתוח תוצאות, 

 ויכולת אינטגרציה

      

באיזה אחוזון נמצא הסטודנט בהשוואה 
 לסטודנטים אחרים שבחנת

      

 

 ציון סופי לבחינה ________________

 

 שם הבוחן: ____________________                               חתימת הבוחן: ________________

 

 ומעלה נועד לעבודות בהצטיינות יתירה. 95כאשר הציון  100 – 0 *סולם הציונים המקובל הוא בין

 ומעלה הינו תנאי  קבלה ללימודי תואר שלישי 85ציון 

 הציון המסכם אינו בהכרח ממוצע הציונים המופיע בטבלה.

 

 טופס זה יש להעביר לגב' רונית שפיגל, מזכירת ועדת עבודות גמר ביד בסיום הבחינה         


