
 
 

 

1 

 

 

24/12/19 

  2020 –לוח בחינות 
  1 הגרס 'אסמסטר ', אאדריכלות, שנה 

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

 הגשה  –יסודות העיצוב  )שיעור אחרון( מייזל זוהר  26/01/2020   
 ון()בשיעור האחראנגלית  3קצ'י א' ג'ורג' ב 26/01/2020 08:30 12/03/2020 16:45
 )בשיעור האחרון(אנגלית    2קצ'י א' ג'ורג' ב 27/01/2020 08:30 12/03/2020 16:45
 )בשיעור האחרון(אנגלית   1מרים שיצר א'  29/01/2020 12:45 12/03/2020 16:45
 עיבוד תכניות לימור, נדב ,אשר 02/02/2020 08:30 16/03/2020 16:45
 בנייןחומרי  גיסנגר , נופר ארגמן עמנואל 04/02/2020 08:30 19/03/2020 16:45
 יב"םת , לריסה )לפי מעבדות(עמי 06/02/2020 08:30 23/03/2020 16:45
 גאומטריה תיאורית  חזוט נדב 09/02/2020 08:30 26/03/2020 16:45
 מתמטיקה  אנה שרקר 11/02/2020 08:30 29/03/2020 16:45

עמנואל ארגמן, תמיר גרינברג, שני  18/02/2020 9:00  
 מוטי שלייפר, אשרשרון עשת,  גרנק, 

 , רפאל כהן, יוני טל אבו, מוגדורו ג'ון

 גשהה -תכנון אדריכלי 

אשר אבו , שקולניק לימור, יוני טל,   23/02/2020 12:00  
 , אבנר זסלבסקימוגדורו ג'ון

 סירהמ -פרטי בניין

 לפי סדר קב' הלמידהרני רדזלי   25/02/2020   
  12:30-15:30  (2) 3'א    9:00-12:00  (1) 3א'

 גשהה -סודות העיצוב י

 סירהמ -יסודות העיצוב  קב חפץ יע 25/02/2020   
 תולדות האדריכלות ירון גולני 27/02/2020 14:00 31/03/2020 16:45
חישובים  –לימודי מבנים אנה שרקר 03/03/2020 08:30 02/04/2020 16:45

 סטטיים
 

 לתשומת לבכם: 
  !ההגשה בכל מקצועות הסטודיו תתחיל בשעה שנקבעה 
  נקודות.  15 –תחילת ההגשה! מאחרים יקנסו ב יש לתלות עבודות לפני 

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

 נא לעקוב על לוח המודעות ובאינטרנט. .לתשומת לבכם יתכנו שינויים 
 

 הערות:
  . חובה לגשת למועד א'.1
 בחינה.ת  הת או בשעות התחל. שימו לב לשינויים העלולים לחול במועדי הבחינו2
 . אין לכתוב בעיפרון.3
 . לא תותר הכנסת מחברת בחינה משנה קודמת.4
אצל מזכירת המגמה, עד שבוע  רשםי. סטודנטים שעברו בהצלחה מבחן מועד א' ורוצים לשפר ציון במועד ב' חייבים לה5

 לפני מועד הבחינה.
 ילואים בזמן מועדי א' או ב' ונכשלו.. מועד מיוחד מיועד לתלמידים שהיו בבי"ח או במ7
 . 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 בחינהשיש להם הארכות זמן חייבים להגיע ארבעים וחמש דקות  .סטודנטים12
 . .בזמן בחינה יש לציית למשגיחות ללא ויכוח. מומלץ לקרוא את התקנון הבחינות של המכללה13

 
 צלחה!הב


