מערכת שעות לפי שנים  -סמסטר א'  -תשע"ט
שנה א

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

08:00-09:00

רישום -שלום קוולר
09:00-12:00

09:00-10:00
10:00-11:00

13:00-14:00
14:00-15:00

גאומטריה תאורית אלון בן נון  10:00-12:30קבוצה 1
תרגול סטודיו 12:30-14:00
אסיסטנטים

15:00-16:00
16:00-18:00
שנה ב

עיצוב בסיסי  -1אורן שגיב ועידית
קופסקי 13:00-18:00

רישום אסף בן צבי 15:45-18:45
יום שני

11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

סטודיו מבוא ג' -לפי קבוצות
9:30-12:30

יום שלישי
עיצוב בסיסי  -3יאן טנרוולד
קבוצה 9:00-12:00 1

יום רביעי

עיצוב בסיסי  -3יאן טנדרוולד קבוצה 2
16:00-19:00

ט"ט  - 3רפאל דה לה פונטן קבוצה 2
15:45-18:45

10:00-11:00

סטודיו 9:30-12:30

11:00-12:00
תרגול סטודיו 12:30-13:30

יום שלישי

תכנון אינטגרטיבי -אורי מתן
ורותי 08:30-14:30
( 3קבוצות)

14:00-15:00

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

הרצאות כלל מחלקתיות 13:00-14:30 -

סטודיו מבוא ג'
15:00-18:00

תרגול סטודיו 18:00-19:30

שנה ג
09:00-10:00

15:00-16:00

יום חמישי

הנדסת בניין  1רות מלר קבוצה 2
11:00-12:30
תרגול הנדסת בניין
13:00-15:00

ט"ט  - 3רפאל דה לה פונטן קבוצה 1
14:00-15:30

יום שני

13:00-14:00

סטודיו 15:00-18:00

הנדסת בניין  1רות מלר קבוצה 1
9:00-10:30

18:00-19:00

12:00-13:00

הרצאות כלל מחלקתיות 13:00-14:30 -

תרגול סטודיו 12:30-13:30

16:00-17:00
17:00-18:00

גאומטריה תאורית אלון בן נון  13:00-16:00קבוצה 2
רישום -אליזבטה זיינדר 16:30-19:30

09:00-10:00
10:00-11:00

רישום -אבי סיטון
09:00-12:00

סטודיו 9:00-12:00

11:00-12:00
12:00-13:00

יום חמישי

סמינר להחזיר עיטור ליושנו
ענת דוד שיעור מקוון
15:00-18:00
סמינר גישות בניתוח מבנים
רבקה גוטמן
16:45-19:45

יום רביעי
סמינר מגורים -תמר ברגר
9:00-12:00

סמינר כלים לעיצוב דיגיטלי וחשיבה פרמטרית -רן שבתי
( 10:00-13:00יתקיים באגרון)

יום חמישי
עבודה בסביבה דיגיטלית-ליאור סקורי
( 8:30-10:30כל קבוצה אחת לשבוע)

הרצאות כלל מחלקתיות 13:00-14:30 -

סטודיו 15:00-19:00 -

יום שני

שנה ד
09:00-10:00

יום שלישי

קורסי תמך 9:30-11:00

יום רביעי

יום חמישי

סמינר מגורים -תמר ברגר
9:00-12:00

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

סטודיו 11:00-14:30

סמינר כלים לעיצוב דיגיטלי וחשיבה פרמטרית -רן שבתי
( 10:00-13:00יתקיים באגרון)

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00

חתך קיר -סער ג'הרן לוי ואייל עברי
15:30-19:30

18:00-19:00
יום שני

שנה ה
09:00-10:00
10:00-11:00

קורסי תמך
9:30-11:00

סמינר להחזיר עיטור ליושנו
ענת דוד שיעור מקוון
15:00-18:00
סמינר גישות בניתוח מבנים
רבקה גוטמן
16:45-19:45
יום שלישי

סדנת כתיבה -תמר ברגר
(קורס בחירה) 9:30-11:00

סטודיו 11:00-14:30

13:00-14:00

סמינר כלים לעיצוב דיגיטלי וחשיבה פרמטרית -רן שבתי
( 10:00-13:00יתקיים באגרון)

14:00-15:00
15:00-16:00

סמינר להחזיר עיטור ליושנו
ענת דוד שיעור מקוון
15:00-18:00

17:00-18:00

סמינר גישות בניתוח מבנים
רבקה גוטמן
16:45-19:45

16:00-17:00

18:00-19:00

יום רביעי
סמינר מגורים -תמר ברגר
9:00-12:00

11:00-12:00
12:00-13:00

קורסים רב מחלקתיים הר הצופים (משעה )14:00

קורסים רב מחלקתיים הר הצופים (משעה )14:00

הרצאות כלל מחלקתיות 13:00-14:30 -

סטודיו 15:00-19:00 -

יום חמישי
חוק התכנון והבנייה -ולנטינה נלין 9:00-10:30
סטודיו תרגול עצמי -10:30
12:30

קורס תומך טכנולוגי-
אריאל פרמן (קורס
בחירה) 10:30-14:00

הרצאות כלל מחלקתיות 13:00-14:30 -

סטודיו 15:00-19:00 -

