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27/04/21 

  1 הגרס 'בסמסטר ', ב, שנה אדריכלות 1220 –לוח בחינות 

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

 א'  מגן תורת הבניה עמנואל 07/06/21 08:30 21/06/21 08:30

8:30-פעימות  2 -יתקיים בעמי , י אושר 13/06/21 08:30 27/07/21 08:30
11:30  ,15:30-12:30 

 קרתוספות זמן ייבחנו בבוזכאים ל*

 ב"מתי

 א' מגן לימודי מבנים שומראוראל  15/06/21 08:30 07/07/21 08:30

רפאל, ירון , גיא , משה , איילת , ג'ון ,  , גבי,רן 28/06/21 עד אחרון המגישים 9:00
 הגשה יישלחו בנפרדהנחיות   יוני

 –' בתכנון אדריכלי 
 הגשה 

 תורת הבניה  1תגבור  (ע"י המרצה ויקבעהתגבור  תושע) עמנואל 30/06/21   

 פנים ובעיצ ש.הגשה מול המרצה , אריה, מיכל, חנןאשר 04/07/21 09:00  

 תורת הבניה  2תגבור  (ע"י המרצה ויקבעהתגבור  תושע) עמנואל 08/07/21   

 תולדות האדריכלות ירון גולני 15/07/21 08:30 02/08/21 08:30

 תחיקת הבניה , איילת ואלעמנ 19/07/21 08:30 12/08/21 08:30

 עבודה -פרטי בניין  אופן הגשת העבודה מול המרצה ג'ון, אשר 22/07/21   

 רהיטעיצוב  שמואל, מוטי , אריה , יותם 25/07/21 09:00  

 - חשמל מ.א. אינסטלציה אופן הגשת העבודה מול המרצהנופר  29/07/21   
 עבודה

אופן הגשת  -עמנואל , סרג'יו, יעקב חפץ  04/08/21   
 העבודה מול המרצה

הגשת  –רישום מבנים 
 תיק עבודות

 אנגלית ת הצורך(קבע במיד)מועד ב' י 'יקצג'ורג' ב 30/08/21 08:30  
 רת הבניהתו –"ט מה מועד א' בחינה חיצונית 12/07/21 09:30 22/08/21  09:30
 לימודי מבנים –"ט מה מועד א' בחינה חיצונית 28/07/21 09:30 01/09/21  09:30

 
 ןתחילת המבח שעה לפני חצית לפחויש להגיע ט "בבחינות מה*
 

 לתשומת לבכם: 
 
 ההגשה בכל מקצועות הסטודיו תתחיל בשעה שנקבעה  ✓
  יש לתלות עבודות לפני תחילת ההגשה ✓
 .21:00לידיעתכם ההגשה ב'תכנון אדריכלי' נמשכת עד לשעה  ✓
 נא לעקוב על לוח המודעות ובאינטרנט. ,לתשומת לבכם יתכנו שינויים ✓

 

 הערות:
  .המגנים  2 -ל. חובה לגשת 1
 . אין לכתוב בעיפרון.2
 להירשם אצל מזכירת המגמה, עד שבוע לפני מועד הבחינה. ובהמועד א' ורוצים לשפר ציון במועד ב' ח בהצלחה את סטודנטים שעברו. 3
 לא נועד לשיפורי ציונים.מועד מיוחד ,  . מועד מיוחד מיועד לתלמידים שהיו בבי"ח או במילואים בזמן מועדי א' או ב' ונכשלו4
 שעות הקבלה .. מחברות בחינה ניתן לקבל בחדר בוחנות ב5
 .יש למלא טופס בחדר רכזת הבחינה ע"פ נוהל ערעור ,. סטודנט המעוניין להגיש ערעור לא ייקח את מחברת הבחינה6
  .. רשימת החדרים בהם ייבחנו הסטודנטים תפורסם על לוח המודעות7
 . הבזמן בחינה יש לציית למשגיחות ללא ויכוח. מומלץ לקרוא את התקנון הבחינות של המכלל .8

 . 
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