
 מתקוונים לשירות הטוב ביותר

 ביצענו עבורכם מהפכה דיגיטלית

 דף הנחיות להגשת בקשה אל הוועדה לקביעת מעמד
 כללי

שלא התאפשר להם מסיבות שונות להיבחן במועדים הרגילים, להיבחן סטודנטים מנגנון לניהול בקשות 
 . במועד מיוחד

לאשר או לדחות את ועדה לקביעת מעמד לואפשר לתלמידים לבקש את הבקשה באופן מובנה, מ, המנגנון
 .לתקנון הוועדה לקביעת מעמד בכפוף ,  הבקשה באמצעות ממשק אינטרנטי

 
 הגשת בקשה

 הגשת הבקשה מתבצעת דרך פורטל התלמיד << אפשרויות נוספות << בקשות וערעורים
 ניתנות להגשה ואת הבקשות שכבר הוגשו.המסך שיפתח יציג את סוגי הבקשות ה

 בחור ולהקליק על סוג הבקשה המתאים לך:יש 
 .בקשה למועד מיוחד בגין מילואים או לידה -

 .בקשה למועד ג בגין מחלה או סיבה אחרת -

 .בקשה למועד מיוחד דרישה אחרונה לתואר -

 . לחידוש לימודים בקשה -

 .להגשת עבודה בקשה -

 
 להגשת עבודה באיחור יוגשו באמצעות טופס דיגיטלי מובנה דרך המידע האישי.בקשה לחידוש לימודים ובקשה 

 
בקשה למועד מיוחד בגין מילואים או לידה ,בקשה למועד ג' בגין מחלה או סיבה אחרת ובקשה למועד 

 מיוחד דרישה אחרונה לתואר יוגשו לפי המוצג להלן:
 

 
 
 

 וסמסטרלבחור את סיבת הבקשה, שנת לימודים הסטודנט על 
תה כשבוחרים בסיבה שהיא לא מסוג "אחר" או "חפיפה", יש להכניס את טווח התאריכים בהם נעדר

 מהבחינה

 
 

 

 



הבחינות משנת הלימודים והסמסטר שנבחרו, בהן קיבל  הקשה על 'רשימת בחינות',
 התלמיד ציון נכשל/חסר.

 הוגשה, יופי סמן "כבוי".לצד כל בחינה ברשימה יופיע סמן להגשת בקשה כאשר בקשה כבר 

 
 כאשר התלמיד מגיש בקשה , יפתח חלון בו יש להרחיב מדוע התלמיד מבקש מועד חדש.

 במקרה וסיבת הבקשה מצריכה צירוף אישור, יש לצרף את האישור ולהקיש על שלח.

 
 בסיום, הבקשה תעבור לטיפול ובמסך "בקשות וערעורים" תתווסף רשומה עם הבקשה שהוגשה, דרכה

 התלמיד יכול לעקוב אחר הטיפול בבקשתו 

 
  !הנחייה חשובה

s.m.s    המכיל הודעה על קבלה או דחיית בקשתך ישלח אליך בתום הטיפול בבקשתך אין להסתפק

עליך להיכנס אל המידע האישי <בקשות  ולראות בה את סיום הטיפול בבקשה  s.m.sבהודעת 

      ולקרא את התשובה שעודכנה לך.     וערעורים <ללחוץ על הפקד 

      

 הצוותים המנהליים בחוגים מאחלים לכם הצלחה בלימודים !                                                                  


