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  2019 –לוח בחינות 
 'בסמסטר ', אאדריכלות, שנה 

 מקצוע מרצה מועד א' מועד ב'
 תאריך שעה תאריך שעה 

 )בשיעור האחרון(אנגלית  3אייל ניר   א'  02/06/2019 14:00 17/07/2019 9:00
 )בשיעור האחרון(אנגלית   2' ג'ורג' בוקצ'י א 04/06/2019 09:00 17/07/2019 9:00
 )בשיעור האחרון(אנגלית  1אייל ניר  א'  04/06/2019 11:05 17/07/2019 9:00
 תיב"ם עמי בראונר 11/06/2019 08:30 30/07/2019 9:00

 תולדות האדריכלות ירון גולני 13/06/2019 14:00 18/07/2019 14:00
ימור, חזוט נדב, הילי שקולניק ל 18/06/2019 8:30 08/07/2019 8:30

 שושן, אשר אבו, ג'ון מוגדורו
גאומטריה תיאורית + 

 1עיבוד תכניות מגן 
 תורת הבניה  עמנואל ארגמן 23/06/2019 13:30 01/08/2019 9:00
חישובים  –לימודי מבנים אנה שרקר 25/06/2019 14:00 29/07/2019 9:00

 סטטיים
רגמן, תמיר לירז גרוס, עמנואל א 02/07/2019 9:00  

גרינברג, שני גרנק, מוטי שלייפר, 
, סימון פרידמן, אשר אבו, מוגדורו ג'ון

 גיא אביקזר

 הגשה -תכנון אדריכלי 

 הגשה -יסודות העיצוב  יעקב חפץ 04/07/2019 10:00  
  8:30- 

16:30 
 הגשה -יסודות העיצוב  לפי סדר קב' הלמידה  רני רדזלי 04/07/2019

אשר אבו , שקולניק לימור, ארגמן  11/07/2019 10:00  
 , אבנר זסלבסקיעמנואל,  מוגדורו ג'ון

 הגשה-פרטי בניין

 מבחן-הנדסת אנוש אורית סויצקי 15/07/2019 14:00 31/07/2019 09:00
 השרטוט .י–ב. חיצונית   24/07/2019 9:30  

 
 לתשומת לבכם: 

  !ההגשה בכל מקצועות הסטודיו תתחיל בשעה שנקבעה 
  נקודות.  15 –יש לתלות עבודות לפני לתחילת ההגשה! מאחרים יקנסו ב 

  21:00לידיעתכם ההגשה ב'תכנון אדריכלי' נמשכת עד לשעה. 

 .לתשומת לבכם יתכנו שינויים נא לעקוב על לוח המודעות ובאינטרנט 

 
 
 
 
 

 הערות:
  . חובה לגשת למועד א'.1

כרטיס צריך להצטייד בכרטיס נבחן חדש  . סטודנט שאיבד כרטיס נבחן או  שכחןכל הסטודנטים חייבים להצטייד בכרטיס נבח. 2
 ₪. 30שעלותו 

 בחינה.ת  ה. שימו לב לשינויים העלולים לחול במועדי הבחינות או בשעות התחל3
 . אין לכתוב בעיפרון.4
 . לא תותר הכנסת מחברת בחינה משנה קודמת.5
 אצל מזכירת המגמה, עד שבוע לפני מועד הבחינה. רשםיורוצים לשפר ציון במועד ב' חייבים לה. סטודנטים שעברו בהצלחה מבחן מועד א' 6
 . מועד מיוחד מיועד לתלמידים שהיו בבי"ח או במילואים בזמן מועדי א' או ב' ונכשלו.7
 . המועד המיוחד לא נועד לשיפורי ציונים.8
 .בשעות הקבלה . מחברות בחינה ניתן לקבל בחדר בוחנות 9

 קח את מחברת הבחינה.י. סטודנט המעוניין להגיש ערעור לא י10
 . רשימת החדרים בהם ייבחנו הסטודנטים תפורסם על לוח המודעות 11
 .לפני בחינה.סטודנטים שיש להם הארכות זמן חייבים להגיע ארבעים וחמש דקות 12
 הבחינות של המכללה. .בזמן בחינה יש לציית למשגיחות ללא ויכוח. מומלץ לקרוא את התקנון 13

 צלחה!ה

 חובה לגשת לשני המגנים ב'גאומטריה תיאורית' ו'עיבוד תוכניות'.
 השתתפות בבחינה החיצונית היא חובה לכל מי שהשיג ציון מגן חיובי

 


