
ושעות

8:00-9:00

בניה מתועשת 

בניה מתועשת תרגיל

בניה מתועשת מבוא לכלכלה

מיכון ואוטומציה

ניהול סיכונים

בניה מתועשת תרגילמבוא לכלכלה תרגיל

תרגיל ניהול סיכונים

מבוא לניהול פיננסי 
תרגיל

מיכון ואוטומציה

מבוא לכלכלה

בטיחות מבנים 

תרגיל
מבוא לכלכלה תרגיל

מבוא לניהול פיננסי 
תרגיל

והשעות

8:00-9:00

 קיים חומרי בניה מעבדהאספקטים משפטייםאספקטים משפטיים1הנדסת סביבה 

הנדסת ביסוס

הנדסה הידראולית 
תרגיל

 תרגיל1הנדסת סביבה 
ייזום ובדיקת 

הכדאיות
ייזום ובדיקת הכדאיות

קורס בחירה                   
קיים חומרי בניה

 תרגיל1הנדסת סביבה 

הנדסת ביסוסשיטות מדידה תרגיל
ייזום  ובדיקת 

הכדאיות תרגיל
ייזום  ובדיקת 

הכדאיות תרגיל
קיים חומרי בניה מעבדה

קורס בחירה            
תכן ותפעול דרכים שנה

חשבונאות פיננסיתניהול סיכונים1הנדסת סביבה שיטות מדידה תרגיל

הנדסה הידראולית 
תרגיל

תכנון ניהול הבקרה 
תרגיל

הנדסת ביסוס תרגיל

תכן ותפעול דרכים 
תרגיל

בטיחות מבנים 

תרגיל

תכנון ניהול הבקרה 
ניהול סיכונים תרגיל תרגיל1הנדסת סביבה תרגיל

חשבונאות פננסית 
תרגיל

תכן ותפעול דרכים 
תרגיל

חשבונאות פיננסית תרגיל1הנדסת סביבה 

הנדסת תנועה תרגיל
מבוא לבניה ירוקה 

תרגיל
תכנון ניהול הבקרה 

תרגיל
חשבונאות פננסית 

תרגיל

הנדסת תנועה תרגיל
מבוא לבניה ירוקה 

תרגיל
תכנון ניהול הבקרה 

תרגיל

מיכון ואוטומציה 

תרגיל

. קורסי הבחירה בצבע צהוב וסמינר בצבע חום. אנא הצמדו לצבע אחד בלבד, כל צבע מסמן מערכת שעות שונה

.'א' מיועדת לסטודנטים אשר למדו שיטות ביצוע שנה שעברה וצריכים ללמוד ניהול בטיחות למהנדסים  בסמס- מערכת שעות כתומה

.'א' מיועדת לסטודנטים שלמדו ניהול בטיחות למהנדסים בשנה שעברה וצריכים ללמוד שיטות ביצוע בסמס- מערכת שעות כחולה

.במידה ותהיה בעיה של מקומות המחלקה תהיה רשאית לערוך בקרות על המערכות. יהיה מקום' אנא הצמדו למערכת המתאימה לכם על מנת שלכלל הסטודנטים במסלול בשנה ד

.המחלקה רשאית לערוך שינויים בתוכנית הלימודים עד תום תקופת השינויים המאוחרת*

ה

שיטות ביצוע בבניה

18:00-19:00

קורס בחירה                 
תכן ותפעול דרכים

 קורס בחירה          

מבוא לתכנון תחבורה

שיטות ביצוע בבניה 
תרגיל

בניה מתועשת תרגיל

קורס בחירה         
שיטות מדידה של חישה 

מרחוק

דג ב

ד

סמינר בניהול הבניה
ניהול בטיחות 

למהנדסים

שיטות מדידה של 

חישה מרחוק תרגיל

סמינר בניהול הבניה

מבוא לניהול פיננסי

קורס בחירה              

  דיני עבודה לניהול 

הבניה

ניהול בטיחות 
למהנדסים תרגיל

אספקטיים משפטיים

סמינר בניהול הבניה

שיטות ביצוע בבניה 
תרגיל

ב

מבוא לניהול פיננסי

אספקטים משפטיים

קורס בחירה           

מבוא לבניה ירוקה

תכנון ניהול הבקרה 
של פרויקטים בבניה

' שנה ד' מערכת שעות מומלצת למסלול ניהול  סמס ב
גא

קורס בחירה  הנדסה 
הידראולית

קורס בחירה  הנדסת 
תנועה

 קורס בחירה         
שיטות מדידה של 

חישה  מרחוק

הנדסת ביסוס תרגיל

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

תכנון ניהול הבקרה 
של פרויקטים בבניה

14:00-15:00

תכן ותפעול דרכים 
תרגיל

מבוא לתכנון 

תחבורה תרגיל

תכן ותפעול דרכים 
תרגיל

סמינר בניהול הבניה

מיכון ואוטומציה 

תרגיל

מיכון ואוטומציה 

תרגיל

קורס בחירה הנדסה 
הידראולית ומאגרי 

מים

הנדסה 
הידראוליתתרגיל

הנדסה 
הידראוליתתרגיל

בטיחות מבנים 
ובטיחות בעבודה

'שנה ד' מערכות שעות מומלצות למסלול ניהול  סמס א

א

15:00-16:00

בטיחות מבנים 
ובטיחות בעבודה

שיטות מדידה של 

חישה מרחוק תרגיל

19:00-20:00

20:00-21:00

קורס בחירה  הנדסה 
הידראולית

.יהיו באותם תאריכים' א' כל מועדי הבחינות של קורסי הבחירה בסמס, לתשומת לבכם. לקורס אחד' יש להרשם לקורס בחירה אחד ובסמסטר ב' בסמסטר א

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

16:00-17:00

17:00-18:00

20:00-21:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

19:00-20:00


