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 י"ב שבט תשפ"א

 2021ינואר  25
 הפקולטה למדעי ההנדסה –ציבור הסטודנטים :   לכבוד

 
 שלום רב,

 2021' סמסטר א מבחניהנדון :  
 

 .2021 'סמסטר א מועד מיוחד ומבחניסמסטר א'  מבחנימידע מנהלי בנושא  להלן
 

, באזור האישי למידע לסטודנט. שינוי שעת 2021סמסטר א'  מבחנית ליבכם פרסום תאריכי ושעות לתשומ
 בהתאם להנחיות יחידת הבחינות. בוצע מבחן

 
מועד ב'. פרטים באתר יחידת  למבחןלפי הנחיית יחידת הבחינות, חלה חובת רישום  רישום למועד ב'

 , שאלות בנושא יש להפנות ישירות אליהם.ינותרישום למועד ב' מנוהל ע"י יחידת הבחהבחינות. 
 
 https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/exams.pdf - נוהל בחינות אוניברסיטאיל
 extra.pdf-exams-https://in.bgu.ac.il/acadsec/exams/Documents/online -מקוונות נוהל בחינות ל

 guide.aspx-https://in.bgu.ac.il/Pages/exams – נוהל מקוצר
 

 תר דיקאנט הסטודנטים.מפורסם בא סטודנטים ששרתו במילואיםתקנון 
 

מועד מיוחד מבחן להגיש בקשה ל ישלפי נהלי הפקולטה למדעי ההנדסה,  מועד מיוחד למבחןבקשה הגשת 
ל עד בחלון זמן שובאמצעות מערכת מקוונת להגשת בקשות למועד מיוחד, רק לאחר פרסום ציוני מועד ב', 

. הודעת מייל תועבר לסטודנטים )עד חצות היום השלישי ולא כולל שבת( שעות מפרסום ציוני מועד ב' 72
הרשומים בקורס שניתן להעביר בקשה מקוונת בקורס המבוקש למועד מיוחד. ניתן לבצע שינויים בבקשה 

יועבר  דחיה/מייל אישור שעות המערכת תיסגר להגשת בקשות ו/או שינויים. 72השעות, בתום  72במהלך 
 בסיום הטיפול בבקשה.

 https://gezer1.bgu.ac.il/meserגישה למערכת באמצעות מערכת סריקת מחברות בחינה : 

 
מועד  מבחני. לא יתקיימו 28.2.2021מבחני מועד מיוחד יחלו בתאריך  מיוחד מועד מבחני תקופה ופרסום

  . שבועות לפני הבחינה 3עד  חופשת פסח. הודעה על תאריך מבחן תפורסםמיוחד ב
 <לסטודנטיםמידע אקדמי<<, באתר הפקולטה7.2.2021יחל בתאריך  מועד מיוחד מבחניפרסום תאריכי 

  .16.00פרסום התאריכים מתעדכן באתר מידי יום, עד השעה  תאריכי בחינות מועדים מיוחדים.
 

, אלא מועד ב -של מועד א ו המבחןככלל, מבחני מועד מיוחד יתקיימו במתכונת  המבחןום ושעת מקמתכונת 
 . אם יפורסם אחרת

 
אצל הרכזת לענייני סטודנטים על ביטול השתתפות יידוע חובת  מועד מיוחד במבחןהשתתפות  ביטול
 .המבחןימים לפני  5עד  -מועד מיוחד  במבחן

 .תחייב בקנס כפי שמוגדר בנוהל הבחינות האוניברסיטאי, במבחןעל ביטול השתתפות  עדכוןאי 
 

 לתשומת ליבכם, לא יבוצע שינוי בתאריך הבחינה לאחר פרסומו.
 

 ,מוצלחתתקופת בחינות בברכת 
 , מירי דוידי

 , רכזת בחינות
 דסהמזכירות הפקולטה למדעי ההנ
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