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כניסה למערכת סריקת מחברות בחינה לעיון בחשיפון

).  לצורך צפייה בחשיפון האישי(מערכת סריקת מחברות בחינה צפייה בחשיפון האישי מתבצעת דרך 

).מסומן בעיגול כחול(הגשת הערעור האישי מתבצעת דרך מערכת זו בלבד 

).מסומן בעיגול אדום(מערכת ערעורים צפייה במענה לערעור האישי מתבצעת דרך 



צפייה בחשיפון אישי

צפייה בחשיפון האישי שלך בו מוצגות  = מחברת בחינה1.
.השאלות בהן טעית וכן התשובה הנכונה על פי המאסטר

+  ח ציונים כיתתי לפי מספר נבחן"צפייה בדו -ציונים/ קובץ שאלון. 2
.תצוגת מרכיבי הציון הסופי במידה ויש

-הגשת ערעור. 3
יש להוריד את הטופס הפקולטי לערעור על שאלה במבחן  -

.אמריקאי
.יש למלא את כל הפרטים הנדרשים על גבי הטופס-
את השאלה כפי שהופיעה בגרסא של הסטודנט  חובה לצלם -

.המערער
.בלבד 1MBבגודל  PDFיש לשמור את הקובץ בפורמט -
.במידת הצורך יש לכווץ את הקובץ לפני העלאתו למערכת-
ראה (ולפעול בהתאם להנחיות " הגשת ערעור"חובה ללחוץ על -

).בשקף הבא



ר.ס.מהגשת הערעור במערכת 

.ר.ס.הסטודנט יידרש להעלות אותו למערכת מ, לאחר הכנת קובץ הערעור•

יופיע המידע המלא אודות הבחינה  )  ראה תמונה להלן(בחלון הגשת הערעור •
.ולוח הזמנים להגשת הערעור

.לוודא מילוי הפרטים הנדרשים במלואםבאחריות הסטודנט •

.יידחהערעור שלא ימולאו בו כל הפרטים הנדרשים •

,  מיועד לבחינות רב ברירתיות(טעות בבדיקה יש לבחור  -סיבת הערעור•
.)בבחינות אחרות יש לבחור את הסיבה המתאימה

.ח הציונים"כפי שהופיע בדוציון הבחינה יש להזין את •

.לטעון למערכת את קובץ הערעור שהוכן מבעוד מועד חובה•

.ניתן לבצע שינויים ועדכונים בערעור, בפרק הזמן לערעור•

.לא ניתן לבצע בו שינויים, לאחר תום חלון הזמן לערעורים•



צפייה במענה לערעור

תתקבל הודעה , לאחר בדיקת הערעור והתייחסות המרצה•
.מהמערכת

  BGU-ל האישי של הנבחן ב"כל ההודעות מתקבלות לדוא•
.בלבד

מערכת  יתעדכן באמצעות , לאחר ערעורים, הציון הסופי•
.הבחינות הפקולטית בלבד

מתייחסת לקבלת  הודעת המערכת על קבלת הערעור •

ראה  ( .ערעור בודד ולא בהכרח לקבלת כל הערעורים

).דוגמת הודעה כזו משמאל

כל הערעורים שהוגשו על ידי   -משמעותההודעת דחייה •

.  הסטודנט נדחו

. ניתן לצפות בתשובות לערעורים בתוך מערכת הערעורים 



 .


