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  הפקולטה למדעי ההנדסה –ציבור הסטודנטים :   אל

  
  שלום רב,

  זתשע"וקורסי קיץ בחינות סמסטר ב' הנדון :  
  

  .ז, תשע"ובחינות קורסי קיץ 'סמסטר ב בחינות מועד מיוחדמידע מנהלי בנושא בחינות סמסטר ב',  להלן
  

  הבחינה. ערב לפני, עד מומלץ להתעדכן בדבר מקום הבחינה בחינה,מועד בכל  בחינהמקום 
  

  שא יש להפנות ישירות אליהם., שאלות בנומנוהל ע"י יחידת הבחינות רישום למועד ב'
  

מזכירות , מפורסם באתר נוהל מועדים מיוחדים והנחיות לנבחניםכולל  נוהל בחינות אוניברסיטאי
  מפורסם באתר דיקאנט הסטודנטים. סטודנטים ששרתו במילואים. תקנון אקדמית

  
למדעי  אתר הפקולטהתועבר לרכזת לענייני סטודנטים המטפלת במחלקה, ב מיוחד בקשה לבחינת מועד

. בקשה לבחינת מועד מיוחד חובה לציין מס' קורסמערכת טפסים בקשת סטודנט. ההנדסה>לסטודנטים>
שנמצא , לסטודנטאישור  לכל המאוחר. 15.8.2017או עד לתאריך  לאחר פרסום ציוני מועד א'רק תוגש 

  להיבחן בבחינת מועד מיוחד, יועבר על ידי רכזת פקולטית לענייני סטודנטים המטפלת במחלקה.  זכאי
  

, 1.9.2017החל מתאריך מנה בחינות מועד מיוחד תתקיי פרסום התאריכיםתקופת בחינות מועד מיוחד ו
תאריך בחינת מועד מיוחד   .חובתחילת סמסטר א' תשע", ובחינות הקיץ קורסילימוד תקופת משולב ב
יחל בתאריך  פרסום תאריכי בחינות מועד מיוחד .הבחינה שבועות לפני 3 עד, לפי נוהל הבחינות יפורסם

   >מערכת בחינות >תאריכי בחינות מועדים מיוחדים.ים>לסטודנט, באתר הפקולטה1.8.2017
   .16.00פרסום התאריכים מתעדכן באתר מידי יום, עד השעה 

, יש להיבחן בבחינת קיץ בקורס בוחן/מבחן - ל, זתשע"בין בחינת מועד מיוחד סמסטר ב'  חפיפה מקרה שלב
   .זתשע" מועד מיוחד סמסטר ב'

, יש להתעדכן במזכירות מועד מיוחד בקורסי בחירה בפקולטה למדעי הרוח והחברהתאריכי בחינות ב
  המחלקה המלמדת את הקורס.

קיץ, בתחילת  קורסיסיום בחינות מועד ב'  .3.10.2017 החל מתאריךתתקיימנה , זקיץ תשע" קורסיחינות ב
  , לכל המאוחר.2017 תחילת חודש דצמברעד , וחסמסטר א' תשע"
, יש להגדיר בסמוך למועד הבחינה באתר האוניברסיטאייפורסמו קיץ  - למועד מיוחד ו ינהמקום ושעת הבח

  .זסמסטר ב' תשע"במסך החיפוש 
  

ע סטודנט שהחליט שלא להיבחן בבחינת מועד מיוחד, מתבקש להודי השתתפות בבחינת מועד מיוחד ביטול
  . לפני הבחינה ימים 5עד חובת היידוע  על כך בדוא"ל לרכזת לענייני סטודנטים המטפלת במחלקתו.

מוגדר בנוהל הבחינות פי שתחייב בקנס כבבחינה,  ומאת הסטודנט על ביטול השתתפות ,אי הודעה
  .האוניברסיטאי

  

  ! לאחר פרסומו לא ישונהורס קיץ קבחינת ו תאריך בחינת מועד מיוחד
  

  ! תיענינהלא תיאום אישי בקשה לאו ו/בחינה תאריך פניות לשינוי 
  

שיחולו בתקופת הבחינות למועד מיוחד, , ידועים להם תאריכי גיוס למילואיםה אנשי מילואים - נשות ו
, כך כדי לנסות לתכנן, מס' קורס - , וס' ת.ז.שם, מ ותי בדוא"ל, לצרף צו גיוס ולציין:מתבקשים לעדכן א
  שתאריך הבחינה טרם פורסם. וזאת בתנאי,, עד מיוחד לא יתואם בימי המילואיםשתאריך בחינת מו

  
  

  ,מוצלחתתקופת בחינות בברכת 
  , מירי דוידי

  , רכזת בחינות
  מזכירות הפקולטה למדעי ההנדסה


