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 הסטודנטים בפורטל ערעורהגשה וצפייה ב
 סטודנטל מדריך

 
 

ניתן . סטודנטים בפורטלנסרקה ומוצגת  בחינהה מחברתבבחינות אשר  רק ניתן להגיש ערעור על ציון בחינה
 .ימים אחרי יום הסריקה שלושהלהגיש הערעור מיום סריקת המחברת ועד 

 .בעת מענה על הערעור יישלח מייל מהמרצה אליך. אליךערעור יישלח מייל למרצה ולבעת הגשת 
 .הסבר סרטוןב לצפותיתן נ

 
 

 ?טופס הגשת הערעוראיפה נמצא 
 

 ."פורטל –מידע ושירותים לסטודנט " <== "סטודנטים "לשונית < == חיפה אוניברסיטת מאתר .1
 :הזדהות מסך יפתח

 
 .וסיסמא ספרות 9 בעלת ז.ת להכניס יש

 
     "לוח בחינות אישי" לחיצה על מימין בתפריט< " ==מידע ושירותים"בפורטל הסטודנטים יש ללחוץ על לשונית  .2

 :הבא המסך יפתח< ==

 .    ללחוץ עלו נוכחיה סמסטרהולימודים השנת  יש לבחור את
המחברת ובעמודת ערעור כפתור הצגת מחברת בחינה רק עבור הבחינות שבהם נסרקה , יוצגו הבחינות של הסמסטר

 .צפייה בערעור/יוצג כפתור עבור הגשה

 

 . המחברת וטרם הוגש ערעור ימים מיום סריקת 3אם לא עברו יוצג  כפתור 

 .יוצג אם כבר הוגש ערעור כפתור 
 

http://flv.haifa.ac.il/tikshuv/sap/student_appeal/student_appeal.html
http://www.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/


 3מתוך  2עמוד 

 

 

 ?איך מגישים ערעור
 

 .יפתח טופס ערעור לחיצה על הכפתור   .1

  
 :יש למלא את השדות הבאים .2

 זו כתובת המייל אליו תשלחנה הודעות הערעור: אלקטרונידואר  -
 להזין ציון מספרי יש : ציון בחינה -
  .(ניתן להוסיף צרופה עם פרוט מלא) פרוט הנימוק לערעוריש להזין : נימוק לערעור -

 .הינם שדות חובה * -השדות המסומנים ב

 
ניתן לצרף קובץ ובו הנימוק , מתמטיים או גרפיםכדוגמת סימנים , אם נדרש להזין סימנים שאינם נתמכים במסך .3

 .המלא לערעור

 חשוב: 

 .והחלונית תתנקהתופיע הודעה   2M -אם גודל הקובץ חורג מ -

 .לחץ על  -למחיקת הקובץ  -
 

יישלח מייל לך ולמרצה בדבר הגשת . בתחתית הטופס תשלח הערעור למרצה הקורס לחיצה על   .4

 . לוח בחינות אישימחזירה למסך  לחיצה על  .הערעור

 חשוב: 

 .הוגשלתקן ערעור ש/לא ניתן לבטל -

, ללא הגשת הערעור לחיצה על כפתור . לא ניתן לשמור את הערעור ולשלוח במועד מאוחר יותר -
 .תמחק את כל המידע שהוזן

 
 הודעות מידע והודעות שגיאה מופיעות בתחתית המסך :ךלידיעת. 
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 :ובתשובת המרצהר צפייה בערעו

:כפתור  עלידי לחיצה -ניתן לצפות בערעור שהגשת על .1

 

 .תופיע תשובתו בתחתית הטופסלערעור אם המרצה ענה 

 
 
 

 
 

 נשמח לעזור 

 אגף מחשוב ומערכות מידע, מחלקת שירות ותמיכה

 

 מוקד תמיכה בפייסבוק  04-4240456 :תמיכה לסטודנטים

  .ניתן להשאיר הודעה ונציג יחזור אליכם בהקדם האפשרי, אם אין מענה בטלפון

 .לסטודנטים :טופס פתיחת קריאת שירות 
 
 
 

http://www.facebook.com/haifahelpdesk
http://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm8693.aspx?Param=VXNlcklkPTg2OTMuRm9ybUlkPTI0
http://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm8693.aspx?Param=VXNlcklkPTg2OTMuRm9ybUlkPTI0
http://computing.haifa.ac.il/index.php/he/support

