
_____________________________________________________________________  
שבועות  5תוך   על הגשת עבודות ממליצהועדת הוראה פקולטית בהתאם לתקון הפקולטה, 

  . 7201 זתשע"בשה"ל לקורסים שלמדו  7.10.11תאריך מ לא יאוחרו מתום הסמסטר
עד  זבשה"ל תשע" בקורסים שלמד/ה עבודהסטודט/ית יוכל/תוכל לקבל דחייה על הגשת 

  .בלבד -  רמ"ח/באישור המרצה וועדת ההוראה המחלקתית 730.11.201לתאריך 
  

אישור של מרצה הקורס וועדת  מחייבת ועד שה מתום הקורס, 1.12.2017מעבר לתאריך דחייה 
  .משכ"ל הבסיסי המלא) 5%( וכרוכה בקס רמ"ח/הוראה מחלקתית

  720.9.201עד יש להגיש לקתית למרצה ולועדת הוראה מחאת הבקשה להגשת עבודה באיחור 
  לא יאושרו בקשות ועל הסטודט/ית יהיה ללמוד הקורס מחדש. שה מתום הקורסמעבר ל

  
  הצהרת הסטודט/ית

ידוע לי שהגשת  כי  ת/אשרמי יהרלאחר שקיבלתי את אישור המרצה וועדת הוראה מחלקתית, 
משכ"ל הבסיסי  5%בקס של , כרוכה ועד שה מסיום הקורס 1.12.2017העבודה לאחר תאריך 

  המלא של אותה השה.
  ידוע לי שלא אוכל לערער על הצהרתי לאחר דיווח הציון והקס.

_____________                __________________  
  חתימת הסטודט/ית                             תאריך                                      

___________________________________________________________________  
  הסטודט/ית  שלעיל קיבל/ה את אישורה של ועדת הוראה מחלקתית להגיש עבודה באיחור

  עד לתאריך __________ בקורס ________________________________________ 
  זתשע"שמספרו_______________________   משה"ל 

 חתימת המרצה:
  ______________ תאריך:______________  חתימה:________________________ רטי ומשפחה:שם פ

  
 :רמ"ח/יו"ר ועדת הוראהחתימת 

  ______________ תאריך:______________  חתימה:________________________ שם פרטי ומשפחה:
  

  חתימת הרכזת המהלית/מזכירה לעייי סטודטים 
  __________חתימה ______________ תאריך ____________- שם ומשפחה:

    

 

  אויברסיטת בן גוריון 
  הפקולטה למדעי הרוח והחברה

  
- ל המחלקה

______________________  

  / הגשה באיחורבקשה ל
      באיחורדיווח על ציון 

  זתשע"קורסים מ
ועד   .7.201121 -החל מיתן להגיש 

81.8.201   
  

החלטת ועדת הוראה 
פקולטית שיש לדווח ציון 

דה תוך שה בקורס עם עבו
לאחר מכן  – מסיום הקורס

  לא יתקבלו ציוים לקורס

  תאריך הגשת עבודה למרצה:                 פרטי הסטודט/ית:

    מס' ת"ז:    שם פרטי ושם משפחה:

    במחלקה ל:  יש ראשון      סטודט/ית לתואר:

    פרטי הקורס:

  קורססוג   מועד  שה/סמסטר  שם קורס  מס' קורס*
  

  א':______________
  

  ב':______________

ב'      א'      

  י , שת 

  שה"ל   

    ________  

  א'     

  ב' 

  מיוחד 

  סדא      שיעור 

  תרגיל סמיר     

  פרוסמיר     

  אחר __________ 

  המרצה שם

  

  אם הקורס שתי, יש לציין את  מספרי הקורס בשי הסמסטרים. * 
  

ציון 
  :ציון סופי  ציון מתוקן:  קודם:

  

 חתימת המרצה:
  ______________ תאריך:______________  חתימה:________________________ שם פרטי ומשפחה:

  
 :ר ועדת הוראה"רמ"ח/יוחתימת 

 ______________ תאריך:______________  חתימה:________________________ שם פרטי ומשפחה:


