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 .'בסמסטר ל מועד מיוחדה ומבחני תש"ף' בסמסטר  מבחנילהלן מידע מנהלי בנושא 

חינה, מפורסם באתר תדפיס אישי למבחנים הכולל את מקום הב 'ורישום למועד ב מבחןמקום סום פר
 .המבחן ערב לפניעד , להתעדכן יש בדבר מקום המבחן .יחידת הבחינות

 ישירות אליהם., שאלות בנושא יש להפנות רישום למועד ב' מנוהל ע"י יחידת הבחינותה

פורסם באתר מזכירות , מנוהל מועדים מיוחדים והנחיות לנבחניםכולל  נוהל בחינות אוניברסיטאי
  מפורסם באתר דיקאנט הסטודנטים. סטודנטים ששרתו במילואיםתקנון  .אקדמית

נעשו מירב המאמצים לרווח את תקופת בחינות מועד א' ככל שניתן. אנו מציעים למצות את מלוא 
האפשרות להבחן במסגרת תקופת הבחינות הנורמטיבית, מועדי א' ומועדי ב' על מנת לסיים את המטלות, 

 מבלי לפגוע במועדי ג' לזכאים )בהתאם לנוהל הבחינות(.

ניתן יהיה להגיש  "מגפת הקורונה"עקב  - במתכונת החדשה חדמועד מיו לאישורמקוונות בקשה  הגשת
  בקשות לפי המפורט מטה:

בקורס.  א' ימים מפרסום ציוני מועד 3, ועד 'אציוני מועד  פרסוםעם מועד מיוחד תוגש  לאישורבקשה 
באמצעות אתר פרסום ציונים וסריקת מחברות בחינה, כפתור "מועד מיוחד", להלן תעשה הגשת בקשה 

 הקישור 

https://gezer1.bgu.ac.il/meser 

למועד מיוחד לאחר להגיש בקשה שידרשו סטודנטים  ,החריגה ההתנהלותהארכת תקופת הבחינות ולאור 
במקרה של  .מתאריך בחינת מועד ב'שעות  24המערכת תהיה זמינה להגשת בקשה תוך  ב'בחינות מועד 

 לצרף ספח בחינה. חובהבקשה בגין חפיפה 

 ועדת הוראה מחלקתית ובהתאם יישלח מכתבעל ידי  יאושרמועד מיוחד,  במבחןלהיבחן  אישור זכאות
 .לכתובת המייל

  9.20206.החל מתאריך  יתקיימומועד מיוחד  מבחני מועד מיוחד ופרסום התאריכים מבחניתקופת 

 שבועות לפני הבחינה.  3הינו מועד מיוחד  מבחניפרסום תאריכי לפי נוהל בחינות אוניברסיטאי, 
 . 9.8.2020תש"ף החל מתאריך במהלך תקופת הבחינות סמסטר ב'  חלי םתאריכיהפרסום 

מידע  נמצא תחת« ' )ללוח בחינות אישי ואיתור מקום בחינה ורישום למועדי בבאתר  :פרסום התאריכים
 )בחינות מידע על --< אקדמי

בסמוך למועד המבחן, באתר לוח בחינות אישי ורישום למועד ב'.  קום ושעת מבחן מועד מיוחד יפורסמומ
 .תש"ף' ב: סמסטר  במסך לבחוריש 

, מתבקש להודיע מועד מיוחד במבחןסטודנט שהחליט שלא להיבחן  מועד מיוחד במבחןהשתתפות  ביטול
 .ימים לפני הבחינה 5חובת היידוע עד על כך בדוא"ל לרכזת לענייני סטודנטים. 

תחייב בקנס כפי שמוגדר בנוהל הבחינות  ,על ביטול השתתפות בבחינהמאת הסטודנט  אי הודעה
 האוניברסיטאי.

 בברכת הצלחה,
 הטבעמזכירות הפקולטה למדעי 
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