
  אילן (ע"ר) -אויברסיטת בר 
  מדור סטטוס  –מהל סטודטים 
  52900רמת גן 

  03-7384013פקס :   03-5318525/7טלפון : 
  

  טופס בקשה לבחיות מועד מיוחד 
  לתלמידי תואר ראשון ותעודת הוראה בלבד 

  ציון יש להחתים את המחלקות הוגעות בדבר   רלשיפובבקשות 
  

  להדפיסו ולשלוח כקובץ  יתן להוריד טופס זה למחשב שלך 
  יתן לצרף מסמכים סרוקים. biu.9392@mail.biu.ac.il. –בדוא"ל ל 

  
  לקורסים שתייםטופס 

    .טופס זה מיועד לקורסים בהם מתקיימת בחיה בסוף שה"ל
  

  !  בדף המצ"ב ו/או בחוברת מערכת השעות  –א עיין בתקון הסטטוס  
  

  _________ _______________ ת.ז. ______________ _____ ____ שם פרטי____שם משפחה ____________ 
  
  
  
  
  

  אי מבקש/ת בזה לאשר לי להבחן במועד מיוחד בקורס/ים הרשום/ים מטה :   
  

  "אם הקורס למד השה על ידי מרצה אחר, א ציין את מס' הקבוצה בה ברצוך להבחן.  
 ה, תגרור חיוב כספיוי קבוצה, אם תיעוספת לש וסף !" כל בקשה    

    
  לשפור ציון*                 צ י ו  י ם                                          שם הקורס  מס' הקורס  המחלקה 

  ציון    אשור המחלקה   סמסטר ב  סמסטר א
  מ.ב'   מ.א'   מ.ב'   מ.א'   סופי   חתימה וחותמת

  

  
                      

          

  
  

                      
          

  
  .העוקבת ללמודי הקורס ורק בשה"ל* שפור ציון מאושר עפ"י הקריטריוים המפורטים בחוברת מערכת השעות ואך 

  
  מוקי הבקשה :  (א לציין את הסיבה העיקרית)

  
  שרתתי בצה"ל מיום ________ עד יום __________ (א לצרף אשור מילואים רשמי  . 1

  . )"צו קריאה" לא יתקבל כאשור על שרות* 
  ורסים שבחיותיהם התקיימו באותו יום ובאותה השעה :ק . 2

  א. הקורס ____________________ התקיים ביום ____________ בשעה _________ 
  ב. הקורס ____________________ התקיים ביום ____________ בשעה _________   

  אושפזתי בבי"ח במשך התקופה ______________ (א צרף אישור מתאים)* . 3
 4 .   __________________________________________________ אחרת  אישית    סיבה 

  
הדין  " משורת  לפים  מיוחד  במועד  בחיה  אישור  כי  לי  ידוע  היתר  ובין  לי,  ידועים  מיוחד  במועד  בחיה  לקיום  והתאים  הכללים  כי  מאשר  מחייב  הי 

י כאמור איו בטל ואיו זקף לטובת בקשה אחרת בשום מקרה, גם אם המבקש איו  אוטומטית בדמי בחיה בשיעור שקבע על  ידי האויברסיטה וכ
ייבויות בחן בסופו של דבר במועד שאושר לו. ידוע לי ומוסכם עלי כי כל חיוב בדמי בחיה מצטרף לחשבון שכר הלימוד וחלים עליו כל הכללים וההתח

  החלות על חוב שכר לימוד. 
  

שכ"ל שיוטל עלי אם לא ערכתי תוכית לימודים באותו מסלול למודים בו אושרה לי הבחיה,  בשה"ל בה אבחן    10%חיוב של  הי מאשר כי אי מודע ל
במועד לפי והלי האויברסיטה בוגע לשכ"ל כפי שהם מתעדכים מעת לעת ואי מאשר כי דין תשלום    דלעילבמועד המיוחד.אי מתחייב לשלם את החיוב  

  שכ"ל שמסרתי במהלך שות לימודי באויברסיטה.   ןבעיי ויחולו לגביו כל ההתחייבויות    ןועייכ"ל לכל דבר זה כדין תשלום ש
  

 ________________________         _______________________  
  חתימה                    יום הגשת הבקשה

  

  לא תובאה לדיון.  –* בקשות ללא אשורים 
  

  ים מסמכים, הדפס והעבר בצרוף המסמכים/האישורים המתאימים.אם בקשתך מסתמכת על ימוקים הדורש
  ) ! מסמכים מקוריים (אין שמירת מסמכים  ולאלצרף מסמכים מצולמים ומאושרים בלבד  יש

  
  
  
  
  
  

  מתקות מדור הסטטוס 
  
  

  בחיות מיוחדות 
  
  
  הבחיות ומועדיהן   .א
  

  ) בחיות בכתב ערכות בשי מועדים, חוץ מאשר בפקולטה למשפטים. תלמיד חייב לגשת 1(
  ) מהבחיות אותם למד באותה השה.75%(  לשלשה רבעים לפחותלבחיות במועד א'      

  ) תלמיד שקיבל ציון שאיו עובר במחלקה, או ציון שאיו מיח את דעתו במועד א', יוכל 2(
  (מבלי להזדקק לאשור מדור הסטטוס) לבחיה חוזרת במועד ב' של לגשת אוטומטית      
  הקורס באותה שה.       

  ) תלמיד שכשל במועד א' ובמועד ב', או שעדר בשי המועדים ללא הצדקה (ראה להלן), 3(

  - אילן  - האשורים שלחים בדוא"ל.  א עדכן את כתובתך באתר בר 
 קורסים וציוים  -מידע אישי  -מידע לסטודט  -מידע אישי לסטודט  -לסטודט  םמידע  ושירותי

בקורסים בחיות 
 שתיים 



  או שכשל באחד מהם ועדר בשי ללא הצדקה, לא יהיה זכאי לבחיה וספת. הוא        
  לאותו קורס שית ולהבחן בו ככל תלמיד אחר. בכל מקרה לא יוכל  יוכל להרשם      
  סטודט ללמוד באותו קורס יותר מפעמיים ולהבחן בו יותר מארבע פעמים בסך הכל.      
  (שתי בחיות לכל פעם שלמד את הקורס)      

  
  לתשומת לבך ! בכל מקרה של בחיה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע !

  
  וצדקות להיעדרות מבחיה הן :) סיבות מ4(  

  חפיפה חלקית או מלאה במועדיהן של שתי בחיות.  ) א(
  ימים לפי הבחיה, או שרות מילואים בזמן הבחיה עצמה. 7 -יום ומעלה, המסתיים פחות מ 15שרות מילואים לתקופה של    )ב(
  מחלה ממושכת, אישפוז בבי"ח, שמירת הריון, לידה וכד'.  )ג(
  תחליט שהיא מוצדקת (כגון : שואין אבל וכד').כל סיבה אחרת שועדת הסטטוס   )ד(

  
  בכל מקרה, לא יאושר מועד מיוחד לשם שפור ציון. 

  
  
  מועדי הבחיות המיוחדות   . ב
  

  בחיות מיוחדות תתקיימה במועדים הבאים : ) 1(
   

  עם הבחיות הרגילות בקורסים של השה השוטפת.   ) א(
  אפריל.-מרץ בקורסים שאים יתים בשה השוטפת יקבע מועד מיוחד בחודשים  )ב(
ב', לקראת -בקורסים המהווים תאי מעבר משה לשה, יבדוק המדור אפשרות לקיים  מועד מיוחד מוקדם (מועד ג') אחרי מועדי א' ו  )ג(

  שת הלימודים הקרובה. 
  

  התלמידים הבאים יהיו רשאים לבקש אישור להבחן במועדים מיוחדים : ) 2(
          
  לבד, ולא גשו למועד השי מהסיבות המפורטים (א)  תלמידים שגשו למועד אחד ב       

  ) לעיל. 4בסעיף א (       
  (ב)  תלמיד אשר השלים את לימודיו לקראת התואר הראשון, פרט לשתי בחיות 

  בקורסים אשר השתתף בהם בשת לימודיו האחרוה.       
  
  היעדרותו תלמיד אשר אושרה לו בחיה במועד מיוחד לפים משורת הדין, למרות שסיבות   . ג

) לעיל) יהיה חייב בתשלום דמי בחיה בשיעור ובתאים שייקבעו על ידי מוסדות  4מהבחיות אין כללות בסיבות שקבעו כמוצדקות (סעיף א' (
קורסים וייתו אך ורק בשה"ל העוקבת ללימודים באותם הקורסים, לפי שיקול  5האויברסיטה. אישורים מסוג זה יוגבלו למקסימום של 

  דעתו של מדור הסטטוס.
  

  כל הבקשות לקבלת רשות להבחן במועד מיוחד יש להגיש למדור הסטטוס בצירוף האשורים 
  ידי המדור,  בדרך כלל תוך חודש ימים מיום פתיחת שה"ל. -המתאימים במועדים אשר יקבעו על

  הקורס,אישור להבחן במועד מיוחד איו מהווה אישור לזכותו של הבחן לקבלת הציון באותו 
 או לזכות אחרת כלשהיא (כגון : אם יתברר שלא רשם לקורס או שעדר ממו ללא הצדקה). 


