
 (2018תשע"ח )יוני  וזתמבס"ד, 

 
בר. סטודנט שאינו רשום לקורס לא  -ות אישי עומד לרשותכם במערכת אינלוח בחינ מועדי הבחינות ומיקומן

 דית למזכירות המחלקה.ימיה ברישום, עליכם לפנות יוכל להיבחן. אם מצאתם בע
די ב'(. אולם, חובה על את כל תאריכי הבחינות )מועדי א' ומועלוח בחינות אישי מציג 

לבדוק אם הוא רשום למועד ב' ע"פ הקריטריונים של שיפור ציון כל סטודנט 
 בר.-חינה באינהמפורטים בהמשך. מיקום הבחינות מתפרסם שלושה ימים לפני הב

 בר האם הנך רשאי-מומלץ מאד לבדוק באינסטודנט שלא שילם לא יורשה להיבחן.  אישור כניסה לבחינה
 לידיעתכם, בימי שישי מדור שכ"ל סגור.  להפיק אישור כניסה לבחינה.

על הסטודנט להציג למשגיחים תעודה מזהה. אם מסרתם תמונה והיא מופיעה  תעודה מזהה
ואיבדת/שכחת תעודה מזהה, ניתן לקבל העתק תמונה במדור במאגר המידע שלנו 

 (.19 – 502(, או במדור שמ"ע )אזור 1 - 502הבחינות )אזור 
 .16:00, 12:30, 9.00שעות התחלת הבחינות השתנו לטובת הסטודנטים כדלקמן:  לוחות זמנים

תוספת סטודנט שיאחר לבחינה יוכל להיכנס עד חצי שעה מתחילתה אבל לא תינתן 
זמן בגין האיחור. מומלץ להגיע עם שעון יד לניהול נכון של זמן הבחינה. אין לסמוך 
על השעון בטלפון נייד שכן הכנסתו לבחינה אסורה בהחלט. כמו כן, החזקת שעון 

סטודנט המשתמש באטמי  חכם אסורה ומובילה להעמדה בפני ועדת המשמעת.
  ה.אוזניים חייב לקבל מראש את אישור המשגיח/

 אוזניות אלקטרוניות. / אין להשתמש באטמי אוזניים
בעלי זכאות לתוספת זמן אישית צריכים לדאוג שהאישור יעודכן במערכת דרך 

 היחידה למעורבות חברתית ובמידת הצורך להציג את האישור בתחילת הבחינה.
יציאה לשירותים בזמן 

 הבחינה
 

 30דקות מתחילת הבחינה ועד  45 , כעבור פעם אחת בלבדהיציאה לשירותים מותרת 
 דקות לפני מועד סיומה הרשמי, גם עבור נבחנים הזכאים לתוספת זמן.

 סטודנטים שינצלו יציאה לשירותים למטרות פסולות יענשו בחומרה יתרה.
תוספת של רבע שעה לכל נשים הרות תוכלנה לצאת לשירותים בכל עת והן זכאיות ל

 ולהציגו בפני המשגיח/ה בתחילת הבחינה.נא להצטייד באישור רפואי שעת בחינה. 
ומעוניין להיבחן בשתיהן,  באותו יום ובאותה שעהסטודנט שנקבעו לו שתי בחינות,  בחינות חופפות

. ההבחינימים לפני  6עד לפני הבחינה ו מיםי 17 בר-מערכת אינירשם באמצעות 
ו להודיע למרצה על . רישום בזמן יאפשר לנ61כיתה  605הבחינות תתקיימנה בבניין 

 יעדכן את המרצה במייל.סטודנט שגם המומלץ . בחינות חופפות
עה . בחינות שנקבעו לש14:00תתחלנה בשעה  16:00בחינות חופפות שנקבעו לשעה 

 .ללא שינוי  12:30 -ו 9:00עה . בחינות בש16:00תתחלנה בשעה  18:00
חליט להיבחן רק בבחינה אחת, יסיים את הבחינות מוקדם מהצפוי, או שיסטודנט ש

 של תחילת הבחינה. הרשמייוכל לצאת מהכיתה רק כעבור חצי שעה מהמועד 
 שיפור ציון במועד ב'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שיפור ציון  בחינה בשנת הלימודים/הסמסטר בה מתקיים הקורס:
כולל, או לא נבחן במועד א', מופיע  70עד  סופיסטודנט שנכשל או קיבל ציון 

אוטומטית ברשימת הנבחנים ואינו צריך להירשם. אם אין עדיין ציון סופי )הכולל 
את כל מרכיבי הציון בקורס(, הרישום מתבצע ע"פ ציון הבחינה. ברישום אוטומטי 

יגש, ציון מועד א' ישמר. כמו כן, לא אין חובה לגשת לבחינה ובמידה והסטודנט לא נ
 מוטלת חובה כספית במקרה זה.

ומעלה )אם אין ציון סופי, אז על פי ציון הבחינה(, על  71הוא  הסופיבמידה והציון 
ע לפני הבחינה ימים לפני הבחינה ועד שבו 17 -להירשם לבחינה החל מ הסטודנט

בר תחת עמודה רישום למועד. הכפתור יופיע רק אם יתקיימו -באמצעות מערכת אינ
במידה ומועד הרישום עבר, ניתן להירשם בקבלת קהל בלבד, הכללים שצוינו לעיל. 
עד חצי שעה לפני הבחינה. רישום  ביום הבחינה(, 1מבנה  502במדור הבחינות )אזור 

בון שכר הלימוד של ש"ח עבור דמי טיפול שיגבו מחש 80באיחור יגרור התחייבות של 
הסטודנט. רצוי להימנע מתשלום זה על ידי רישום בזמן. לא ניתן להירשם למועד ב' 

לאחר רישום לשיפור ציון, ניתן לבטל רישום עד  - ם לבייש לשלבחינה לאחר שהחלה. 
 . לאחר מועד זה, לא ניתן לבטל רישום. בר-במערכת אינ שבוע לפני מועד ב'

אי הגעה  , בכל מקרה בחשבון שכר הלימוד. ₪ 40יחויב ב  סטודנט שירשם ולא יבחן
 מועד א'. של ציוןאינה פוגעת בלבחינה 

הציון האחרון הוא הקובע. קבלת שאלון לידי הסטודנט  –לפי נהלי האוניברסיטה  
משמעותה בחינה שהתקיימה. סטודנט שהחליט שלא להיבחן מכל סיבה שהיא 

ל. ניתן לצאת מחדר הבחינה כעבור חצי שעה לאחר קבלת השאלון, ציונו יהיה נכש
 מתחילתה. 

 .מדור בחינותפרטים נוספים בנושא בחינות וציונים מופיעים באתר האינטרנט תחת 
 חובה להתעדכן גם בתקנון הבחינות המופיע באתר.

 בברכת הצלחה בבחינות,            
 

 אודליה עזאני
 ראש מדור בחינות

https://dory.os.biu.ac.il/AIS/
http://stuad.biu.ac.il/he/node/29

