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 ."התשע -'בסמסטר  : מועד ב' הבהרות בנושא בחינות
 

 בבחינה בשנת הלימודים/הסמסטר בה מתקיים הקורס:במועד ב' , שיפור ציון   .1

 
 ,פחותאו  ,70 , המשוקלל הסופי סטודנט שציונו גם לא הופיע למועד א',  ושסטודנט  .א

 למועד ב' ורשאי לגשת לבחינה ללא רישום. רשום אוטומטית
 נשמר.הקודם  ןציוהאין קנס אם לא תופיע ו

המידע באמצעות  חייב להירשם, ומעוניין לשפרו ומעלה 71 ציונו הסופיסטודנט אשר  .ב
 חייבים להירשם. וחופפות , גם נבחני מעורבות חברתית    .האישי

 לידיעתך, הציון האחרון הוא הקובע ! ! !
 .בחינהמועד ה לפני ימים 7יום לפני הבחינה וייסגר  17הרישום  ייפתח  .ג

 רשום את מספר האסמכתא.  ימים, )לא כולל יום הבחינה( . 7סגירת הרישום 

לא תופיע לבחינה באם מכל סיבה שהיא.  לא ניתן לבטל את הרישום שנרשמתלאחר  .ד
 א. לא באמצעות פריא"ל. !כתהינו מספר אסמם מעקב על הרישו₪.  40-תחויב ב

, תקבל את חדר כולל 70מתחת ל במקרים בהם המעבר למועד ב' הינו "אוטומטי"  .ה
 ואין קנס.הבחינה במייל. אם אינך מעוניין להגיע ולשפר,  אינך חייב להגיע 

 במקרה ולא תגיע למועד ב' ציון מועד א' נשאר בתוקף.

תחייב ימים(  7 -תקופת הרישום ) פחות מ לאחרה להירשם לשיפור ציון במועד ב' בקש .ו
 ותחסוך לעצמך זמן וכסף. נא הירשם במועד₪.  80דמי טיפול  של 

 לאחר שהחלה, גם בתשלום.,לא ניתן להירשם לבחינה במועד ב' .  .ז

ני הבחינה לא נמסרו לפני מועד סגירת "חלון ההרשמה" , לדוגמא בקורסים באם ציו .ח
 (,  תוכל להיבחן ללא קנס.41לאנגלית )מחלקה 

 ! באם אין ציון סופי ויש רק ציון בחינה הרישום לפי ציוני הבחינה ! ! .ט
 

ומעוניין להיבחן  באותו היום ובאותה שעה ,סטודנט אשר לו שתי בחינות -בחינות חופפות .2
 ימים לפני הבחינה. 3 עדניתן להירשם  .המידע האישיבאמצעות  יירשם בשתיהן,
 .61-כיתה  605בחדר מיוחד בבניין תתקיים  הבחינה

 כדי, 605בבניין  61כי הינכם נבחנים בחופפות בחדר  מרציםאנו מבקשים מכם  להודיע ל
 אנו מיידעים את המרצים,גם  במקביל זה כמו גם לכיתת הבחינה הרגילה.שיגיעו לחדר 

 
 .מדור בחינותסדרי ההרשמה ופרטים נוספים, ראה באתר מנהל הסטודנטים, 

 
שימו לב כי בחינות  15:30-להיבחן בשתי בחינות חופפות שנקבעו ל ונרשמו שסטודנטים 

 .13:30יתחילו בשעה  אלו 
 

 במדור סטטוס , לתואר ראשון  מטופל  אישור לבחינה במועד מיוחד –מועדים מיוחדים  .3
אישור לתלמידי  תואר שני ניתן בוועדה לתואר שני.  לתלמידי משפטים יינתן בפקולטה. 

סטודנט אשר קיבל אישור ממדור סטטוס עד שבוע לפני מועד הבחינה, ייבחן בכיתת הבחינה.  
פחות משבוע, לפני מועד הבחינה,   ,להציג אישור מדור סטטוס למשגיחה. אישור שנתקבל  נא

 דור בחינות ולא לכיתת הבחינה.למ ישירותיגיעו 
בקשת מועד חפיפה, אי יכולת לגשת למועדי א או ב' עליך לפנות למדור סטטוס לבמקרה, 

 מיוחד . מדור הבחינות אינו הכתובת לכך.
 

ערעור  .אך ורק  מול מרצה הקורס במחלקה ערעור על בחינה מתבצע: נוהל ערעור על ציונים .4
באתר נוהל מורחב  ורא.  שלושה שבועות מיום פרסום הציוניםקיים במחלקה עד תעל בחינה י

, בפקולטה משפטיםסטודנטים  הלומדים   .מדור בחינותלאתר  קישורית .מנהל הסטודנטים
 .לא  למרצהיפנו ישירות לפקולטה. 

 
 בבחינות אמריקאיות אלא מול המרצה !בכל מקרה מדור אינו הכתובת לערעורים גם 
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