
 שנה א' – 2019  ט"עתש – 'ב מועדי בחינות סמסטר
 

 )2מועד ב' (  יום )1מועד א' (  יום

                                   תמבוא לגיאולוגיה דינמי 206-11041 20.6 ה

    אנגלית מועד א' *      21.6 ו

 אנגלית מועד ב'     14.7 א  23.6 א     

 א מועדין תכנות להנדסת בני 11681-371      15.7 ב  1ה פיזיקלית מבוא לכימי 204-11621 24.6 ב

    16.7 ג  25.6 ג

  2מבוא לכימיה פיזיקלית  204-12611 17.7 ד  להנדסה 2חדו"א  19721-201 26.6 ד

  להנדסה 2חדו"א  19721-201 18.7 ה   2מבוא לכימיה פיזיקלית  204-12611       27.6 ה

  1מבוא לכימיה פיזיקלית  204-11621 19.7 ו        28.6 ו

  2חדו"א ג'  201-19151 30.6 א     

 

 י"ז תמוז (נדחה)      21.7 א

(למגמה  מבוא לכימיה אורגנית 204-11721 1.7 ב

 הסביבתית) 

  ביוסטטיקה 205-19401

 למהנדסי בניין   1חוזק  11051-374

(למגמה  מבוא לכימיה אורגנית 204-11721         22.7 ב

 13:30הסביבתית) 

  2חדו"א ג'  201-19151

  ביוסטטיקה 19401-205

  למהנדסי בניין 1חוזק  11051-374
  23.7 ג  2.7 ג

  24.7 ד מבוא לפליאונטולוגיה  206-11121 3.7 ד

  ב' 1פיזיקה  11391-203 25.7 ה פסיכומטרי       4.7 ה
   1פיזיקה  203-11331

  ב'  1פיזיקה  11391-203       5.7 ו

 פסיכומטרי
  26.7 ו

          28.7 א  1פיזיקה  203-11331 7.7 א    

 סדנה לתבמ 12040-374 29.7 ב סדנה לתב"מ 12040-374 8.7 ב

  מבוא למאובנים 1151-1-206 30.7 ג  9.7 ג

 כימיה לבניין 11103-374  31.7 ד  10.7 ד

 כימיה לבניין 11103-374 11.7 ה

 מבוא למאובנים  206-1-1151
   1.8 ה

 תכנות להנדסת בנין 11681-371 2.8 ו  12.7 ו

  4.8 א   

 מבוא לגאולוגיה דינמית 11041-206 5.8 ב   

  6.8 ג   
  7.8 ד   

 מבוא לפליאונטולוגיה 206-111121 8.8 ה   

 
 תואר כפול עם הנדסת בניין

 ש לבדוק בלוח הבחינות האישי בסמוך לבחינה.מיקום וזמן הבחינות עשויים להשתנות. י
 
 

 



 
 
 שנה א' -' תשע"ח סמ' ב  -תוכנית לימודים לפי מגמות 
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