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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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