
 (2019סיון תשע"ט )יוני  י"גבס"ד, 

 
 .בר-אינבמערכת  ניתן לצפות בתאריכי בחינות בקורסים בהם הנך רשום/ה מועדי הבחינות 

, יוצג בלחיצה על "לוח בחינות אישי רשום/ה בפועללוח תאריכי בחינות בהם הנך 
 מכל השנים".

בר אישור -. מומלץ לבדוק באינלהיבחן ולא יורששכ"ל תשלום  יםחייבסטודנטים ה אישור כניסה לבחינה
 . בתפריט אישורים כניסה לבחינה

 תמונה. להציג למשגיחים תעודה מזהה הנושאתבשעת הבחינה יש 
עד חצי שעה מתחילתה אבל לא תינתן לבחינה להיכנס ים מאחרים יורשו סטודנט לוחות זמנים

בעלי זכאות לתוספת זמן אישית צריכים להציג את האישור תוספת זמן בגין האיחור. 
 בתחילת הבחינה.

מומלץ להגיע עם שעון יד לניהול נכון של זמן הבחינה. אין לסמוך על השעון בטלפון 
הכנסתו לבחינה אסורה בהחלט. כמו כן, החזקת שעון חכם אסורה משום שיד ני

ומובילה להעמדה בפני ועדת המשמעת. סטודנט המשתמש באטמי אוזניים חייב 
לקבל מראש את אישור המשגיח/ה. אין להשתמש באטמי אוזניים / אוזניות 

 אלקטרוניות.
יציאה לשירותים בזמן 

 הבחינה
 

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

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

 שעת בחינה. נא להצטייד באישור רפואי ולהציגו בפני המשגיח/ה בתחילת הבחינה.
 

באמצעות   שעההאותה לאותו יום וניתן להיבחן בבחינות חופפות אשר נקבעו ל בחינות חופפות
מים לפני הבחינה. י 6ימים לפני מועד הבחינה ועד  17 -החל מ ,בר-מערכת אינ

להודיע מדור בחינות . רישום בזמן יאפשר ל61כיתה  605הבחינות תתקיימנה בבניין 
 את המרצה במייל. נויעדכ ים בחינות חופפות. מומלץ שגם הסטודנטקיום למרצה על 

לנבחנים  14:00לכלל הסטודנטים, תתחלנה בשעה  16:00בחינות שנקבעו לשעה 
לכלל הסטודנטים, תתחלנה בשעה  18:00עו לשעה בכיתת חופפות. בחינות שנקב

 לנבחנים בכיתת חופפות.  16:00
להיבחן רק בבחינה  ואת הבחינות מוקדם מהצפוי, או שיחליט מושיסיי יםסטודנט

 של תחילת הבחינה. הרשמילצאת מהכיתה רק כעבור חצי שעה מהמועד  ואחת, יוכל
 

 שיפור ציון במועד ב'
 

 בה מתקיים הקורס: הלימודים ציון  בחינה בשנתשיפור 
 וופיעיבמועד א',  נוכולל, או לא נבח 70ציון  ובבחינה או קיבל ושנכשל יםסטודנט

 להירשם.  ם צריכיםאוטומטית ברשימת הנבחנים ואינ
מועד ימים לפני  17 -להירשם לבחינה החל מניתן  -ומעלה 71הוא  הבחינהציון אם 

תחת עמודה רישום למועד.  בר-מערכת אינ הבחינה ועד שבוע לפני הבחינה באמצעות
מבנה  502במדור הבחינות )אזור  בקבלת קהלמועד הרישום עבר, ניתן להירשם אם 

ש"ח  80עד חצי שעה לפני הבחינה. רישום באיחור יחייב תשלום של  ,ביום הבחינה(, 1
 רצוי להימנע מתשלום זה על ידי רישום בזמן.  .עבור דמי טיפול

. בר-במערכת אינלאחר רישום לשיפור ציון, ניתן לבטל רישום עד שבוע לפני מועד ב' 
בחשבון  ₪ 40לאחר מועד זה, לא ניתן לבטל רישום. סטודנט שירשם ולא יבחן יחויב ב 

 שכר הלימוד. בכל מקרה,  אי הגעה לבחינה אינה פוגעת בציון של מועד א'.
 

 
 
 
 

חרון הוא הקובע. סטודנט שהחליט שלא להיבחן הציון הא –לפי נהלי האוניברסיטה 
מכל סיבה שהיא לאחר קבלת השאלון, ציונו יהיה נכשל. ניתן לצאת מחדר הבחינה 

 רק כעבור חצי שעה מתחילתה. 
 .בחינות מדור שלפרטים נוספים בנושא בחינות וציונים מופיעים באתר האינטרנט 

 חובה להתעדכן גם בנוהל הבחינות המופיע באתר.
 

 הצלחה בבחינות,בברכת 
 אודליה עזאני            
 ראש מדור בחינות            
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