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  רישום לבחינה במועד חריג

  ,ה/ית יקר/סטודנט

המערכת האלקטרונית מאפשרת לך להגיש בקשה למועד חריג באמצעות טופס מקוון ברשת 
  .לעקוב אחרי הטיפול בה ולשמור על קשר רציף עם מזכירות החוג באשר לה, האינטרנט

בעיות , יםמילוא, מחלה, בחינה חופפת(יש למסור ידנית למזכירות החוג את האישורים •
חובה למסור את האישורים לפני מילוי . שעליהם מסתמכת בקשתך למועד חריג, )אישיות

 .טופס הבקשה באינטרנט
טופס בקשת הרישום לבחינה במועד חריג נמצא באינטרנט באתר החוג לתולדות  •

 .מערכת הטפסים המקוונים> -טופס מועד חריג > -ישראל בטפסים 

סיסמת +תעודת זהות(המקוונים עלייך להקליד את פרטי הגישה שלך בכדי להיכנס למערכת הטפסים 
  ).שהינה חודש ושנת לידה, גישה

  . חובה לעדכן כתובת דואר אלקטרוני– לעדכן את הפרטים האישייםבכניסה הראשונה למערכת עליך 

  . חוגי-חוגי או חד-ה לומד ובאם דו/ עלייך לבחור את החוג בו את– בחירת חוגים

. י להגיש בקשה למועד מיוחד/ לבחור את החוג בו נמצאים הקורסים שעבורם תרצהלאחר מכן יש
  .תפתח רשימת הקורסים לאותו החוג וכן המועד האחרון להגשת הבקשה למעוד חריג

תהליך הטיפול בבקשה יתועד , מעתה. יישלח אלייך חיווי בדואר אלקטרוני, לאחר מילוי הבקשה
  ".קשותבדיקת מצב טיפול וביטול ב"בעמוד 

בדיקת : "באמצעות הקישור שבעמוד,  ניתן לבטל את הבקשה בכל עת וללא תנאי– ביטול הבקשה
  . במשך כל תקופת הרישןם לבחינה במועד חריג בקורס–" מצב טיפול וביטול בקשות

י לבטל את בקשתך ותצטרכי להמתין להחלטת וועדת /לא תוכל, במידה ותקופת הרישום הסתיימה
ה להגיע /ה מוכרח/את, אם הוועדה החליטה לאשר את בקשתך. המועדים החריגים בפקולטה

  . י בקנס כספי/שאם לא כן תחוייב, לבחינה

בכפוף להסכמת , באמצעות המערכת, באפשרותך לבטל את הגעתך לבחינה במועד חריג, עם זאת
  . ימי עבודה לפני מועד הבחינה שנקבע לך5בפרק של עד , החוגמזכירות 

בחוג לתולדות ישראל אפשר לבטל בחינה על ידי שליחת פקס או מסירה ידנית של מכתב על 
  !!ביטול

  

  

  !!!בהצלחה בבחינות

 מזכירות החוג לתולדות ישראל


