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BEN GURION UNIVERSITY IN THE NEGEV 
P.O.B. 653, BEER SHEVA 84105 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב
                      84105, באר שבע 653ת"ד 

 הפקולטה למדעי הטבע
 

 2017יוני,  26
 ' תמוז, תשע"זב

 רמ"חים אל:

 יו"ר ועדת הוראה פקולטית 
 יו"ר ועדות הוראה מחלקתיות

 ממניו"ת 
 לקותרכזות לענייני סטודנטים במח 
 מרכזי מעבדות הוראה 

 ראש מינהל הפקולטהעוזרת ראשית ל מאת:
 

 שלום,
 

 ודעת ריענוןה -יםהנחיות לדיווח התפלגות סטטיסטית של הציונים בקורסהנדון: 
 

 בחינה: .1
 

, יועבר דו"ח התפלגות 40% -שיעור הנכשלים הינו למעלה מבה בבחינה ש .א
טרם פרסום הציונים לאישור ראש המחלקה )הדיסציפלינארית של הקורס(, 

 הציונים.
, יועבר דו"ח התפלגות 60% -שיעור הנכשלים הינו למעלה מבה בבחינה ש .ב

טרם ארית של הקורס( והדיקן, הציונים לאישור ראש המחלקה )הדיסציפלינ
 פרסום הציונים.

 קורס: .2
ליון הציונים י, יצורף לג40% -שעור הנכשלים הינו למעלה מ בהם קורסיםב .א

 טיסטית של ציוני מועד א', מועד ב', והציון הסופי בקורסטדו"ח התפלגות ס
 . לעיון הרמ"ח

יונים יצורף לגיליון הצ, 60% -בקורסים בהם שעור הנכשלים הינו למעלה מ .ב
דו"ח התפלגות סטטיסטית של ציוני מועד א', מועד ב', והציון הסופי בקורס 

 .לעיון הרמ"ח והדיקן
יועבר ע"י מזכירות המחלקה למזכירות  העתק מדו"ח התפלגות ציונים

 יפעת בן סימון.הפקולטה ל
 בועדת חריגים פקולטית בראשות הדיקן.  קורסים אלו יובאו לדיון

 
, יעביר הרמ"ח לדיקן, דוח הכולל )א+ב( בכל סמסטר בסוף מועדי הבחינות

נכשלים. הדו"ח  40%את כל הקורסים בהם לפחות במועד אחד היו מעל 
שורות( על הסיבות לכישלון במועדים  5-6יכלול הסבר קצר לכל קורס )

 השונים.
 
 

 מצ"ב טופס לדיווח התפלגות ציונים.
 

 נא ליידע את סגל ההוראה לפעול בהתאם לנוהל.
 ב ר כ ה, ב

 
 יפעת בן סימון

 
 

   דיקן הפקולטה העתק:
  רכזות לענייני סטודנטים בפקולטה

 6/2018ת.ת  
 בחינותת. 
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      המחלקה ל

 
     תאריך

 
 מעודכןנוסח 

                                                                                                                             ,ה/מרצה יקר
 

 : (40% -)בקורס שבו שעור הנכשלים הינו למעלה מ נא למלא את הפרטים הבאים י/הואל
 

       ____________________________        ____________________________ 
 ם הקורסש                   מס' הקורס                                                                

____________________             _________                    ________________ 
 סמסטר                           שם המרצה                              שנת הלימודים      

 מס' סטודנטים הרשומים לקורס___________

 חינה____________מס' סטודנטים שניגשו לב

 התפלגות ציונים:        

 85-100  70-84 56-69 40-55 0-39  

      מועד א'

      מועד ב'

      ציון סופי

 

 ציון  מעבר בקורס____________        אחוז הנכשלים בקורס_____________

 תאריך___________________          חתימת המרצה__________________

 : ותהבהר

 טעון  ע"י המחלקה פרסום הציונים   ,40% -מהינו למעלה  עור הנכשליםיש שבהבחינה ב

 טרם פרסום הציונים.רית של הקורס(, אאישור ראש  המחלקה )הדיסציפלינ

 תאריך_______________  חתימת ראש המחלקה _____________________

 

 ם הציונים ע"י המחלקה טעון פרסו  ,60% -מהינו למעלה  עור הנכשליםיש שבהבחינה ב

 טרם פרסום הציונים. ,אישור ראש המחלקה והדיקן

 תאריך______________ חתימה ראש המחלקה_______________________

 תאריך______________ חתימת דיקן הפקולטה ______________________

ת ולמסור למזכירו הבחינהטופס זה  לגיליונות הציונים ומחברות  לצרףיש 

 .המחלקה


