
ם י ט נ ד ו ט ס י  כ ס מ  

 מערכת הערעורים



 התחברות

 :הכניסה למערכת היא דרך הקישור•

https://appeals.bgu.ac.il/AppealsSystem/Appeals/def
ault.aspx 

 .כל גישה למערכת מחייבת הזדהות•  
-bguי שם משתמש וססמא של "ההזדהות מתבצעת ע• 

users  ז"ומספר ת. 
 

https://appeals.bgu.ac.il/AppealsSystem/Appeals/default.aspx
https://appeals.bgu.ac.il/AppealsSystem/Appeals/default.aspx


 לאחר ההתחברות

 .לאחר ההתחברות יופיע המסך הראשי של מערכת הערעורים•

 .י לחיצה על הקישור התנתק"ניתן להתנתק ע•

 .י לחיצה על הדגל"ניתן לשנות שפת תצוגה ע•

 שינוי שפה
התנתקות  
 מהמערכת

המשתמש  שם 
 תפריט המחובר



 תפריט עבור סטודנטים

 אפשרויות 3לסטודנטים בתפריט יש •

 קיים הסבר כללי על המערכת –דף הבית •

 ממנו ניתן להגיע לרשימת הערעורים הקיימים –סטודנטים •

 .בו ניתן ליצור קשר לגבי מערכת הערעורים –צור קשר •



 רשימת ערעורים קיימים

 .י הסטודנט"מסך זה מאפשר לראות את כל הערעורים שהוגשו ע•

 .בטבלההערעורים מוצגים •

 .ניתן לבחור לראות ערעורים מסמסטר מסויים•

י לחיצה על  "ע)או לבטל , ניתן לערוך, ערעור שנמצא בתוך חלון זמני הערעור•
 (.מחק

ניתן  , לאחר פרסום התשובה. ערעור שעבר את חלון הזמנים ניתן לצפות בו•
 .יהיה לראות גם את התשובה

 .ניתן לבחור כמה ערעורים ולהדפיס אותם•

 

 



 צור קשר

הוא אינו . קשר בנוגע למערכת הערעוריםמסך זה מיועד לאפשר יצירת •
 .מיועד לפנות לגבי ערעור מסויים

 .  יש לבחור נושא ולתת הסבר לפניה•

כדי להבהיר את ( pdfטקסט פשוט או , מסוג וורד)ניתן להוסיף מסמך •
 .הפניה



 הגשת ערעור

הגשת הערעור מתבצעת מתוך מערכת סריקת מחברות בחינה  •
 .  י קישור למערכת הערעורים"ע



 המשך -הגשת ערעור 

ניתן להגיש ערעורים רק  •
בקורסים של מחלקות 

 .המוגדרות במערכת

חייבים  , כדי להגיש ערעור•
להגיע ממערכת סריקת 

במידה ותצא בלי  . המחברות
הבקשה לא , הגשת הבקשה

 .  תשמר בשום מקום



 עריכת ערעור

במסך זה ניתן לערוך  •
כל עוד  , ערעור קיים

 .לא נגמר חלון הזמן

ניתן לבטל את  •
 .הערעור הקיים

למסך זה ניתן להגיע  •
,  מרשימת הערעורים

סריקת או ממערכת 
כאשר  , המחברות

 .נכנסים לערעור קיים



 תשובה על ערעור

לאחר פרסום  •
ניתן יהיה  , הערעור

 .לראות את התשובה


