
משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה
9011717.7.194מכניקה טכנית2011-הנדסת מכונות 

901113.7.194חלקי מכונותתכנון ויצור ממוחשב

9011622.7.194מערכות הידראוליות ופנאומטיותבוקר -80מסלול 

9011210.7.194טכנולוגית היצור ובקרה ספרתיתמשולב - 90מסלול 

להנדסאי ' טכ -99מסלול 

9011717.7.194מכניקה טכנית2040-הנדסת מכונות 

901113.7.194חלקי מכונות-מכטרוניקה 

9013710.7.194מבוא לאלקטרוניקהמיקרואלקטרוניקה 

9013625.7.194מכטרוניקהבוקר  - 80מסלול 

9011717.7.194מכניקה טכנית2042-הנדסת מכונות 

9011622.7.194מערכות הידראוליות ופנאומטיות' מערכות אנרגיה התמ

901133.7.194מערכות אנרגיה גז טבעי

9011428.7.194מערכות גז טבעי בוקר -80מסלול 

משולב-90מסלול 

9021218.7.194כלכלה תעשייתית2110-הנדסת תעשיה וניהול 

9022024.7.194ניהול היצור מערכות ייצור

902224.7.194הסתברות וסטטיסטיקהבוקר -80מסלול 

9022311.7.194מדידת עבודהמשולב -90מסלול 

9021218.7.194כלכלה תעשייתית2114-הנדסת תעשיה וניהול 

902224.7.194הסתברות וסטטיסטיקהלוגיסטיקה

9026011.7.194רכש ואחזקה , ניהול מחסניםבוקר -80מסלול 

9026124.7.194ל "תובלה ושילוח בינ' סחרמשולב -90מסלול 

מטכנאי  -93מסלול 

להנדסאי

9032425.7.194' תכנון הנדסי ב2213-הנדסה אזרחית 

תכנון מיבנים

בוקר מיוחד -71מסלול 

משולב מיוחד -73מסלול 

בוקר -80מסלול 

משולב -90מסלול 

(ט"תשע)    2019קיץ ' מועד א- לוח בחינות גמר ממלכתיות להנדסאים                      

 .2019להלן המקצועות והתאריכים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות במועד קיץ 
 .02.05.2019:   הרישום לסטודנטים הינו עד: הערה

09:30כל הבחינות מתחילות בשעה 

1עמוד 



משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה
903167.7.194ארגון וניהול הבניה2214-הנדסה אזרחית 

9031814.7.194קונסטרוקציות בטוןניהול הבניה

9032022.7.194בטיחות בבניה

9032228.7.194חישוב סטטי וחוזק חומריםבוקר -80מסלול 

9032330.6.194' תכנון הנדסי אמשולב -90מסלול 

9041224.7.194יסודות השרטוט2311אדריכלות ועיצוב פנים

9041928.7.194לימודי מבנים2312

9042110.7.194תורת הבניה בוקר ארוך -79מסלול 

904223.7.194עיצוב פניםמשולב -90מסלול 

9042317.7.195תכנון אדריכלי 

9061125.7.194תורת החשמל2510הנדסת חשמל

906198.7.194מכונות חשמל והנעבוקר -80מסלול 

906221.7.194מערכות אלקטרוניות פיקוד ובקרהמשולב -90מסלול 

906261.7.194אלקטרוניקת הספק ובקרה

9062415.7.194מערכות הספק ומתקני חשמללהנדסאי' טכ -99מסלול 

9071125.7.194תורת החשמל2614-הנדסת אלקטרוניקה 

907128.7.194אלקטרוניקה תקביליתמחשבים 

907131.7.194אלקטרוניקה ספרתיתבוקר -80מסלול 

9071815.7.194מחשבים ומחשבים זעיריםמשולב -90מסלול 

9081110.7.194כימיה כללית2711–הנדסת כימיה 

9081217.7.194כימיה מכשירית תעשייתית ומעבדתית

908134.7.194הנדסה כימית בוקר -80מסלול 

9081424.7.194כימיה אורגניתמשולב -90מסלול 

C  9162114.7.194.5  3210הנדסת תוכנה

9161122.7.194אלגברה ליניארית

PC/IBM9162030.6.194.5אסמבלר 

916137.7.194*מערכות הפעלה 

916147.7.194*סטטיסטיקה בוקר -80מסלול 

יש לבחור אחת  מהשתיים    *  משולב -90מסלול 

C9162114.7.194.5  3456הנדסת תוכנה

9161122.7.194אלגברה ליניאריתהתמחות סייבר 

PC/IBM9162030.6.194.5אסמבלר 

916137.7.194*מערכות הפעלה 

916147.7.194*סטטיסטיקה בוקר- 80מסלול 

יש לבחור אחת  מהשתיים    *  משולב -90מסלול 

9221128.7.194תרמודינמיקה טכנית 4210הנדסת קירור

9221210.7.194מערכות קירור ומזוג אויר ומזוג אויר

9221317.7.194מערכות פיקוד ובקרה בוקר -80מסלול 

משולב- 90מסלול 

2עמוד 



משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה
905057.7.195שליטה בתוכנות גרפיות5311עיצוב מדיה

905091.7.1948מעשי- עיצוב למדיה בוקר -80מסלול 

905093.7.191.5עיוני- עיצוב למדיה 

9050822.7.1948מעשי- יסודות העיצוב והמיתוג 

9050824.7.191.5עיוני- יסודות העיצוב והמיתוג משולב -90מסלול 

907313.7.194מבוא לחשמל ואלקטרוניקה5602-הנדסה רפואית 

9073315.7.194מכשור רפואימכשור רפואי 

907348.7.194מדעי הרפואה

9073222.7.194מקצועות קלינייםבוקר ארוך -79מסלול 

משולב -90מסלול 

6001מכינה טכנולוגית

6002

999139.7.193.5מתמטיקה6003, 87, 86מסלולים 

6007

6100

6200

6300

6700

6001

6002

6004

999112.7.193אנגלית6005

6100

6200

6400

6500

6001

6003

9991216.7.193עברית6004

9991516.7.193**עברית למגזר הערבי  6100

בחינה למכללות במגזר הערבי בלבד**  6300

6400

6600

3עמוד 


