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 הפקולטה למדעי ההנדסה   – ציבור הסטודנטים  לכבוד :   

 
 שלום רב, 

 2202'  ב מבחני סמסטר  הנדון :   
 

 . 2022'  ב ' ומבחני מועד מיוחד סמסטר  ב להלן מידע מנהלי בנושא מבחני סמסטר  
 

רישום  , חלה חובת רישום למבחן מועד ב'.  6.3לפי נוהל בחינות סעיף    רישום למועד ב' 
. באחריות הסטודנטים להירשם לבחינת מועד  למועד ב' לא מנוהל ע"י מזכירות הפקולטה 

ב'. מוצע לקרוא את הסעיף הנ"ל במלואו, כדי להימנע ממצב שבו לא תוכלו להשתתף  
 משמעי ביישומו, נא שיתוף הפעולה שלכם. - הסעיף הנ"ל הינו חד בבחינת מועד ב'.  

 
   לנוהל בחינות אוניברסיטאי 

   בחינות מקוונות   לנוהל 
   לנוהל מקוצר 

 
 דנטים. מפורסם באתר דיקאנט הסטו   סטודנטים ששרתו במילואים תקנון  

 
לפי נהלי הפקולטה למדעי ההנדסה, יש להגיש בקשה    הגשת בקשה למבחן מועד מיוחד 

למבחן מועד מיוחד רק לאחר פרסום ציוני מועד ב', ובאמצעות מערכת מקוונת להגשת  
שעות מפרסום ציוני מועד ב' (עד חצות ביום    72בקשות למועד מיוחד, בחלון זמן של  

 השלישי ולא כולל שבת). 
 הודעת עדכון במייל תועבר לסטודנטים הרשומים לקורס, שניתן להגיש בקשה. 

 השעות.   72ניתן לבצע שינויים בבקשה במהלך  
שעות המערכת תיסגר להגשת בקשות ו/או שינויים. מייל אישור/דחיה יועבר    72בתום  

 בסיום הטיפול בבקשה. 
 כת באמצעות מערכת סריקת מחברות בחינה לחץ כאן  לגישה למער 

 
   . 14.8.2022מבחני מועד מיוחד יחלו בתאריך    מועד מיוחד   תאריכי פרסום  זמן  ו   ת תקופ 

   . ג בתחילת סמסטר א' תשפ" יתקיימו במהלך חופשת הקיץ ו ו 
, כמו כן,  , כולל 21-26.8.2022שבוע הפגרה בין התאריכים  לא יתקיימו מבחני מועד מיוחד ב 

 מועד מיוחד בחול המועד סוכות.   יתקיימו מבחני לא  
ובמהלך תקופת בחינות מועד    24.7.2022יחל בתאריך    פרסום תאריכי מבחני מועד מיוחד 

למדעי    , באתר הפקולטה שבועות לפני הבחינה   3ב' ובחינות מועד מיוחד, ועד  
 >מידע אקדמי>לסטודנטים>תאריכי בחינות מועדים מיוחדים. ההנדסה 

שעת ומקום הבחינה יפורסמו בסמוך לתאריך הבחינה, באתר מידע לסטודנט/בחינות.  
 עד ערב לפני הבחינה. מומלץ להתעדכן בדבר מקום הבחינה,  

מועד ב, אלא אם    - מבחני מועד מיוחד יתקיימו במתכונת המבחן של מועד א ו   ככלל, 
 . יפורסם אחרת 

 
חובת יידוע אצל הרכזת לענייני סטודנטים על    ביטול השתתפות במבחן מועד מיוחד 

 . ימים לפני המבחן   5עד    - ביטול השתתפות במבחן מועד מיוחד  
חייב בקנס כפי שמוגדר בנוהל הבחינות  י על ביטול השתתפות במבחן,    אי עדכון 

 . האוניברסיטאי 
 

 ליבכם, לתשומת  
 ולא יתואם תאריך לפי אילוצים אישיים.   לא יבוצע שינוי בתאריך הבחינה לאחר פרסומו 

 
 

 בברכת תקופת בחינות מוצלחת, 
 מזכירות הפקולטה למדעי ההנדסה 
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