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 ערעור על בדיקת תרגיל בית נהלי

 
 

הגשת אך , ישנה אפשרות להגיש ערעורבמקרה שלדעתכם נפלה טעות בבדיקת תרגיל הבית שלכם 

 .ולא כלאחר יד, א הרצינות מצידכםלהתבצע במלו כהצריהערעור 

 

 :עליכם, בטרם תחליטו להגיש ערעור

 ב תרגילסיום בדיקת כל פורסם עם תש הניקודטבלת עבור בעיון על ל- moodle , וכן לעבור בעיון

 .על הטסטים ששימשו לבדיקה האוטומטית

  מדוע הבודק הוריד לכם נקודותבמדויק  להביןו, בתרגיל עצמושניתנו את ההנחיות לחזור ולקרוא .

 .פעמים רבות מוגשים ערעורים מוטעים על נקודות שכלל לא ירדו

 

תוכלו לפנות למתרגל . ולהבין בדיוק היכן טעיתםהוא למצוא חלק מתהליך הלימוד שלכם  –שימו לב 

 .בשעות הקבלה אם אתם מתקשים בכך

 

שירדו לכם נקודות  –כלומר , אתם עדיין סבורים שנפלה טעות בבדיקהל "לאחר שביצעתם את הנאם 

 . הגיש ערעורתוכלו ל, שאיננו טעות על דבר מה

 

 .אלו לא יתקבלוערעורים שלא יעמדו בהנחיות . להלן הנחיות הגשת ערעור

 .למעט טעויות חישוב ציון, נקודות 5כמות הנקודות המינימלית שמאפשרת הגשת ערעור היא  .1

 .על הציון הסופי שלכם היא זניחהזיכרו שההשפעה של נקודות בודדות בתרגיל אחד 

 tau.cs1001@gmail.com: כתובת הבאהל מיילהערעור יוגש ב .2

והימנעו , שימרו על שפה נאותה ומכובדת. עניינית וברורה, קצרהנסחו את הערעור שלכם בצורה  .3

 (.'אופן הניקוד בקורסים אחרים וכו, נסיבות אישיות)מהצגת טיעונים לא רלוונטיים 

ערעורים לאחר מועד זה לא  .מיום פרסום הציונים שבועמועד אחרון להגשת ערעורים הוא  .4

 .יתקבלו

 .אחיד לכלל הסטודנטים תחפזהו מ. מפתח הניקודלא יתקבלו ערעורים על  .5

 .של ההרצה שלכם שמעיד על נכונותה צילום מסךערעור על תוצאות ריצה של קוד חייב לכלול  .6

לכן אם אתם מערערים על מספר שאלות  .אפשר להגיש ערעור אחד לכל היותר על כל תרגיל בית .7

 .רכזו אותן למייל יחיד, בתרגיל בית

 

וגם יאפשר לנו לנהל מנגנון , הדבר גם יועיל לתהליך הלימוד שלכם .אנא הקפידו על ההנחיות הללו

 .תוך התייחסות ראויה לאותם מקרים בהם הערעור אכן מוצדק, ערעורים סביר

   ,בברכה

 צוות הקורס


