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  הפקולטה למדעי ההנדסה –ציבור הסטודנטים :   לכבוד
  

  שלום רב,
  ח' תשע"אסמסטר  מבחניהנדון :  

  
  .סמסטר א' מועד מיוחד ומבחניתשע"ח סמסטר א'  מבחנילהלן מידע מנהלי בנושא 

  
תדפיס אישי למבחנים הכולל את מקום הבחינה, מפורסם באתר  'ורישום למועד ב מבחןמקום  סוםפר

  .המבחן ערב לפניעד , מומלץ להתעדכן המבחןבדבר מקום יחידת הבחינות/תפריט, 
  ./סמסטר א' תשע"חמס' קורסלפי יש לבדוק  מועד ב' שאינו מופיע בתדפיס האישי, מבחןתאריך 

  , שאלות בנושא יש להפנות ישירות אליהם.ע"י יחידת הבחינותרישום למועד ב' מנוהל ה
  

פורסם באתר מזכירות , מנוהל מועדים מיוחדים והנחיות לנבחניםכולל  נוהל בחינות אוניברסיטאי
  מפורסם באתר דיקאנט הסטודנטים. סטודנטים ששרתו במילואיםתקנון  .אקדמית

  
  . לציין מס' קורס חובה ,יםלרכזת לענייני סטודנט יועבר מועד מיוחד למבחןבקשה טופס 

   ., כולל11.3.2018או עד לתאריך  'אציוני מועד  פרסוםלאחר רק מועד מיוחד תוגש  למבחןבקשה 
  לענייני סטודנטים.רכזת העל ידי מועד מיוחד, יועבר  במבחןלהיבחן  אישור זכאות

  
 16.3.2018החל מתאריך  יתקיימומועד מיוחד  מבחני פרסום התאריכים מועד מיוחד והליך מבחניפת תקו

 במבחן, יש להיבחן בוחן סמסטר ב' - מועד מיוחד סמסטר א' ל מבחןבין  חפיפהב .ובמהלך סמסטר ב'
  מועד מיוחד סמסטר א'.

מידע >תפריט>להנדסהטה באתר הפקול 12.2.2018בתאריך  יחלמועד מיוחד  מבחניפרסום תאריכי 
  תאריכי בחינות מועדים מיוחדים. >>לסטודנטיםאקדמי

   .16.00הפרסום מתעדכן מידי יום, עד השעה 
  .שבועות לפני הבחינה 3עד באתר הנ"ל, מועד מיוחד יפורסם  מבחןתאריך 

  
ותאריך  מועד מיוחד,מבחני שידועים להם תאריכי גיוס למילואים שיחולו בתקופת  נשות ואנשי מילואים

מס'  - מתבקשים לעדכן אותי בדוא"ל, לצרף צו גיוס ולציין : שם, מס' ת.ז., מחלקה, ו ,טרם פורסם המבחן
  מועד מיוחד לא יתואם בימי המילואים. מבחן, כך שתאריך לתכנן לנסותקורס, כדי 

  

  ! לאחר פרסומו לא ישונהמועד מיוחד  מבחןתאריך 
  

  ! תיענינהלא  מבחןתאריך  פניות לשינוי ו/או תיאום
  

, באתר לוח בחינות אישי ורישום למועד ב'. המבחןבסמוך למועד  יפורסמו מועד מיוחד מבחןמקום ושעת 
  .ח: סמסטר א' תשע" יש להגדיר במסך

, יש להתעדכן מועד מיוחד בקורסי בחירה בפקולטה למדעי הרוח והחברה בדבר תאריכים למבחני
  ת הקורס.במזכירות המחלקה המלמדת א

  
, מתבקש להודיע מועד מיוחד במבחןסטודנט שהחליט שלא להיבחן  מועד מיוחד במבחןהשתתפות  ביטול

  .ימים לפני הבחינה 5חובת היידוע עד על כך בדוא"ל לרכזת לענייני סטודנטים. 
תחייב בקנס כפי שמוגדר בנוהל הבחינות  ,ביטול השתתפות בבחינהעל מאת הסטודנט  אי הודעה

  האוניברסיטאי.
  
  

  ,בברכה
  רכזת בחינות, מירי דוידי

  מזכירות הפקולטה למדעי ההנדסה


