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כניסה למערכת

:הכניסה למערכת היא דרך הקישור•

aspxdefault.Appeals/AppealsSystem/il/ac.bgu.appeals.https://

.כל גישה למערכת מחייבת הזדהות• 
י שם משתמש וססמא  "ההזדהות מתבצעת ע• 

.ז"ומספר ת  bgu-usersשל 

ר.ס.קיימים מדריכים למרצים בתוך מערכת מ
"  צור קשר"כמו כן ניתן להפנות שאלות במסך 

.בתוך המערכת
או לפנות ליחידת המחשוב הפקולטית  

ilac.bgu.medic.mcu@



כניסה ראשונית למערכת

הוא יתבקש לאשר את , שמרצה יכנס למערכת הערעוריםבפעם הראשונה •
.ל שלו שאליה הוא מעוניין שהודעות יגיעו"או לשנות את כתובת הדוא, פרטיו

.ל וטלפון"או להוסיף דוא/המרצה יוכל לשנות ו•

ל דרך  "הוא יצטרך לבצע תהליך של אישור הדוא, ל תקין"כדי לוודא שהדוא•
.ל שישלח אליו"קישור מדוא



:פעולות המרצה במערכת

:לשוניות 3בתפריט למרצה •

קיים הסבר כללי על המערכת –לשונית דף הבית •

:בלשונית זו ניתן לראות –לשונית מרצים •

.לרשימת הבחינות עם ערעורים•

.ושחזור קוד אישי) ל וטלפון"דוא(עדכון פרטים  -פרטים אישיים •

.מתן הרשאות לצוות הקורס לבדיקת ערעורים בקורס•

.היסטוריית בחינות עם ערעורים•

הבהרות במערכת  / ניתן ליצור קשר לגבי שאלות–לשונית צור קשר •
.הערעורים



ריכוז ערעורים לבחינות

 –הטבלה העליונה כוללת את רשימת הבחינות והערעורים לבדיקה •
 72 -ערעור בגין הבחינה יופיע רק בתום חלון הזמן לערעור לסטודנט(

).שעות 
או  , כל שורה מייצגת בחינה בקורס בה קיימים ערעורים לבדיקה•

.בדיקה חוזרת
הימים שניתן לערער אחרי תאריך  ' תאריך אחרון לערעור הוא מס•

.   אז אחרי החשיפה האחרונה, אם קיימות חשיפות. פרסום הציונים
.  גם ישנה את התאריך, אם קיים אישור מיוחד לערער שלא במועד

המרצה יכול לראות את הערעורים רק לאחר  שהזמן האחרון לערעור 
.י הסטודנט"עד אז הערעור יכול להשתנות ע, עובר

הימים שניתן לבדוק ערעור אחרי  ' תאריך אחרון לבדיקה הוא מס•
.התאריך האחרון לערעור

תוביל לדף שבו יש פירוט של הערעורים , לחיצה על הקישור צפה•
.בבחינה

אך לא נסגרו  , הטבלה השנייה מכילה בחינות עם ערעורים שנבדקו•
.עדיין



:רשימת ערעורים בבחינה

במסך זה מוצגים פרטי הבחינה שנבחרה ופירוט  •
הערעורים אשר הוגשו בסמסטר ספציפי בבחינה  

 .מסוימת

במידה וניתן מועד מיוחד לסטודנט לערער מחוץ לחלון •
התאריך האחרון לערעור יופיע תחת מועד מיוחד , הזמנים
 .לערער

 :ערעור מסוים•
 .עבור ערעור חדש שעדיין לא נוספה לו תשובת מרצה –בדוק •
אך עדיין לא , עבור ערעור שנוספה לו תשובת מרצה –ערוך •

 .פורסם
ניתן לראות תשובה שניתנה לערעור עבור ערעורים  -צפה •

.שפורסמו
.בלחיצה על פרסם ניתן לפרסם את הערעור הספציפי•
במידה והערעור פורסם בטעות ניתן לבטל את הפרסום  •

כל עוד הערעור לא נבדק  , י לחיצה על בטל פרסום"ע
.או לא נסגר) אם רלוונטי(י ועדת ההוראה "ע



:רשימת ערעורים בבחינה

במסך זה תופיע רשימת כל הערעורים שהוגשו  •
.למועד בבחינה

.ת בודדת/כל שורה היא אסופת ערעורים של נבחן•

מכניסה את בודק " בדוק"לחיצה על הכפתר •
.הערעור אל הערעור המסוים



:אופן בדיקת הערעור

.פותחת את הערעור שכתב הסטודנט" קובץ מצורף"לחיצה על . 1

מענה המרצה לערעור בתיבת הטקסט   -התייחסות המרצה. 2
.הקיימת

.במידה והערעור נדחה יש לנמק מדוע•

חובה לכתוב   -במידה והערעור התקבל אין צורך בנימוק•
.בתיבת הטקסט" התקבל"

.יש לסמן       כדי שהסטודנט יראה את ההערה. 3

בשקף   -תהליך העברת הערעור להתייחסות של כותב השאלה. 4
.הבא

במידה שמרכז הקורס הוא הגורם היחיד לבדיקת הערעורים יש  . 5
מתקבל מהמערכת  (להזין בסיום הבדיקה קוד אישי במערכת 

".שמור ופרסם"וללחוץ ) עצמה

במידה שממתינים לתשובות של מרצים אחרים בקורס יש  . 6
.הערעור עוד לא יפורסם לסטודנט -"שמור"ללחוץ על כפתור 

.פעולה זו תביא לפרסום העדכונים לסטודנטים•



 -4סעיף  -המשך בדיקת ערעור
:מתן הרשאות לבדיקת ערעורים לסגל בקורס

בקורס מרובה מרצים מרכז הקורס רשאי לתת הרשאות 
.לבדיקת ערעורים לחברי סגל הרשומים בקורס

רק לאחר מתן הרשאה כזו ניתן להעביר למרצה אחר ערעורים 
.להתייחסות



העברת ערעור לבדיקת כותב השאלה

ולבחור את שם הבודק מתוך רשימת  " שלח מייל לבודק אחר"יש ללחוץ •
.הסגל המוגדר בקורס

מרצה אחר יכול להתייחס לערעור ולכתוב הערות שיוצגו או לא / מתרגל•
.לסטודנט) מומלץ לאפשר הצגת המידע -לפי החלטתו(יוצגו 

במידה שהתקבל אפילו ערעור   –" עדכון ציון"מרכז הקורס חייב לבחור . 5•
.אחד

".ללא שינוי"במידה שכל הערעורים נדחו יש לבחור . 6•

".טרם נקבע ציון סופי בקורס"יש לסמן        בתיבה . 7•

מתעדכן במערכת הפקולטית  (יש להשאיר ריק " ציון סופי בבחינה"שדה . 8•
).בהתאם לשינויים שיבוצעו בבחינה

כל השינויים בבחינת רב ברירה יעשו  , בסיום בדיקת הערעורים. 7•
י  "בו ציון מספר השאלה עפ(ל מפורט למזכירת המחלקה "בהעברת דוא

שתבצע את התיקונים במערכת ותפרסם  ) המאסטר והתיקון שיש לבצע
.ציונים מעודכנים מהמערכת הפקולטית לכלל הסטודנטים



:סיום טיפול בערעורים

לאחר סיום בדיקת הערעורים של נבחן שכל ערעוריו  •
".הפעולה הסתיימה בהצלחה"נדחו תופיע ההודעה 

לאחר סיום בדיקת ערעורים שבהם אפילו ערעור אחד  •
ערעור עודכן בהצלחה אך  "שהתקבל תוצג הודעה 

".הציונים לא עודכנו במערכת ניצן

ל לרכזת  "באחריות מרכז הקורס לשלוח דוא•
המחלקה ובו פירוט השאלות לפי מספר במאסטר  

בהן יש לבצע תיקונים וכן התיקון המתבקש עבור כל 
.שאלה

.ללא הודעה זו לא יתבצע עדכון ציוני הסטודנטים•



.בהצלחה
ר.ס.קיימים מדריכים למרצים בתוך מערכת מ

"  צור קשר"כמו כן ניתן להפנות שאלות במסך 
בתוך המערכת

או
לפנות ליחידת המחשוב הפקולטית  

ilac.bgu.medic.mcu@


