
 בקשה –טופס 

 להיבחן במועד ב' לצורך שיפור ציון חיובי

 
 _________________נייד :  ___________:  כיתה____________  : מגמה

 

 _________ת.ז._____    _________שם הסטודנט )שם משפחה ופרטי(_________

 

 ______שנה_______ _____סמסטר_______ _מקצוע____________

 

 _________________במועד א'  סופי ציון ___________תאריך מועד ב' _

 
אם לא  לבחינה !!!! חובה עלי להגיע -שאם נרשמתי למועד ב' לשיפור ציוןידוע לי 

 בקורס חוזר . ואחויב אגיע לבחינה יבוטל ציוני במועד א'

 

 שעה הראשונההבחצי כמו כן ידוע לי שבמועד ב' אוכל לפרוש 

שב לי הציון של מועד א'. אם אמשיך בבחינה יותר ייח -אם אפרוש .של הבחינה

 ייחשב לי הציון של מועד ב'. -מחצי שעה

 

 תאריך:__________   חתימת הסטודנט :_______

 

 

 בקשה –טופס 

 להיבחן במועד ב' לצורך שיפור ציון חיובי

 
 _________________נייד :  ___________:  כיתה____________  : מגמה

 

 _________ת.ז._____ _________   שם משפחה ופרטי(_________שם הסטודנט )

 

 ______שנה_______ _____סמסטר_______ _מקצוע____________

 

 _______במועד א'__________  סופי ציון _____תאריך מועד ב' _______

 
אם לא  לבחינה !!!! חובה עלי להגיע -ידוע לי שאם נרשמתי למועד ב' לשיפור ציון

 בקורס חוזר . ואחויבלבחינה יבוטל ציוני במועד א' אגיע 

 

 שעה הראשונהבחצי הכמו כן ידוע לי שבמועד ב' אוכל לפרוש 

ייחשב לי הציון של מועד א'. אם אמשיך בבחינה יותר  -אם אפרוש .של הבחינה

 ייחשב לי הציון של מועד ב'. -מחצי שעה

 

 חתימת הסטודנט :_______   תאריך:__________

 

 

 



 

 בקשה –טופס 

 להיבחן במועד ב' לצורך שיפור ציון חיובי

 
 _________________נייד :  ___________:  כיתה____________  : מגמה

 

 _________ת.ז._____ _________   שם הסטודנט )שם משפחה ופרטי(_________

 

 ______שנה_______ _____סמסטר_______ _מקצוע____________

 

 _______במועד א'__________  סופי ציון ___________תאריך מועד ב' _

 
אם לא  לבחינה !!!! חובה עלי להגיע -ידוע לי שאם נרשמתי למועד ב' לשיפור ציון

 בקורס חוזר . ואחויבאגיע לבחינה יבוטל ציוני במועד א' 

 

 שעה הראשונהבחצי הכמו כן ידוע לי שבמועד ב' אוכל לפרוש 

שב לי הציון של מועד א'. אם אמשיך בבחינה יותר ייח -אם אפרוש .של הבחינה

 ייחשב לי הציון של מועד ב'. -מחצי שעה

 

 חתימת הסטודנט :_______   תאריך:__________

 

 

 בקשה –טופס 

 להיבחן במועד ב' לצורך שיפור ציון חיובי

 
 _________________נייד :  ___________:  כיתה____________  : מגמה

 

 _________ת.ז._____ _________   שם הסטודנט )שם משפחה ופרטי(_________

 

 ______שנה_______ _____סמסטר_______ _מקצוע____________

 

 _______במועד א'__________  סופי ציון _____תאריך מועד ב' _______

 
אם לא  לבחינה !!!! חובה עלי להגיע -ידוע לי שאם נרשמתי למועד ב' לשיפור ציון

 בקורס חוזר . ואחויבאגיע לבחינה יבוטל ציוני במועד א' 

 

 שעה הראשונהבחצי הכמו כן ידוע לי שבמועד ב' אוכל לפרוש 

ייחשב לי הציון של מועד א'. אם אמשיך בבחינה יותר  -אם אפרוש .של הבחינה

 ייחשב לי הציון של מועד ב'. -מחצי שעה

 

 _______חתימת הסטודנט :_______   תאריך:___

 

 



 

 בקשה –טופס 

 להיבחן במועד ב' לצורך שיפור ציון חיובי

 
 _________________נייד :  ___________:  כיתה____________  : מגמה

 

 _________ת.ז._____ _________   שם הסטודנט )שם משפחה ופרטי(_________

 

 ______שנה_______ _____סמסטר_______ _מקצוע____________

 

 _______במועד א'__________  סופי ציון _____ך מועד ב' _______תארי

 
אם לא  לבחינה !!!! חובה עלי להגיע -ידוע לי שאם נרשמתי למועד ב' לשיפור ציון

 בקורס חוזר . ואחויבאגיע לבחינה יבוטל ציוני במועד א' 

 

 שעה הראשונהבחצי הכמו כן ידוע לי שבמועד ב' אוכל לפרוש 

ייחשב לי הציון של מועד א'. אם אמשיך בבחינה יותר  -אפרוש אם .של הבחינה

 ייחשב לי הציון של מועד ב'. -מחצי שעה

 

 חתימת הסטודנט :_______   תאריך:__________

 

 

 בקשה –טופס 

 להיבחן במועד ב' לצורך שיפור ציון חיובי

 
 _________________נייד :  ___________:  כיתה____________  : מגמה

 

 _________ת.ז._____ _________   ם הסטודנט )שם משפחה ופרטי(_________ש

 

 ______שנה_______ _____סמסטר_______ _מקצוע____________

 

 _______במועד א'__________  סופי ציון _____תאריך מועד ב' _______

 
אם לא  לבחינה !!!! חובה עלי להגיע -ידוע לי שאם נרשמתי למועד ב' לשיפור ציון

 בקורס חוזר . ואחויבאגיע לבחינה יבוטל ציוני במועד א' 

 

 שעה הראשונהבחצי הכמו כן ידוע לי שבמועד ב' אוכל לפרוש 

ייחשב לי הציון של מועד א'. אם אמשיך בבחינה יותר  -אם אפרוש .של הבחינה

 ייחשב לי הציון של מועד ב'. -מחצי שעה

 

 ______חתימת הסטודנט :_______   תאריך:____

 

 




