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אירועים עתידיים

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה–2.5.2019
באר שבע, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, יום תעשייה–5.5.2019
ל"הזיכרון לחללי צהיום טקס –7.5.2019

באר שבע, התרמות דם–12.5.2019
באר שבע, וחלוקת מלגות אדמההאקתון–13.5.2019
באר שבע, התרמות דם–14.5.2019

אשדוד, כנס מהנדסים חברההאקתון–14-15.5.2019
אשדוד, יריד תעסוקה–15.5.2019
באר שבע, יריד תעסוקה–16.5.2019
אשדוד+ באר שבע , יום פתוח–17.5.2019
באר שבע , (איכות ובדיקות)המחלקה להנדסת תוכנה האקתון–20.5.2019
באר שבע, כנס מהנדסים חברה–21.5.2019
באר שבע, להנדסת בנייןהמחלקה , טכנולוגיות מתקדמות בבניה מתועשתהאקתון-21.5.2019
באר שבע, IKEAהלילה מירוץ–21.5.2019
באר שבע, המחלקה להנדסת בניין, מבני בטוןפרוייקטהאקתון-22.5.2019
אשדוד, כנס המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה–23.5.2019
באר שבע, מהנדסים על הבר–26.5.2019
באר שבע, המחלקה להנדסת בניין, תכנון אדריכליהאקתון–26.5.2019
אשדוד, אגודת הסטודנטים, יום ספורט–27.5.2019
שבעבאר , המחלקה להנדסת בניין, טכנולוגיות מתקדמות בבניה מתועשתהאקתון–28.5.2019
שבעבאר , המחלקה להנדסת בניין, 2חומרי בניין האקתון–28.5.2019

באר שבעיום הסטודנט -28-30.5.2019
אשדוד, קולוקוויום–29.5.2019
באר שבע, המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקההאקתון–29.5.2019
אשדוד, טקס הענקת תארים–30.5.2019
אשדוד+שבעבאר , כנס פתיחת מכינת קיץ–2.6.2019
באר שבע, חבר נאמנים–2.6.2019
באר שבע , המרכז ליזמות, קורס מושגי יסוד ביזמות–מצגת משקיעים –2.6.2019

אשדוד', מהנדסים עתיד'–פרוייקטיםכנס –5.6.2019
אשדוד, יום הסטודנט–6.6.2019

באר שבע, המחלקה להנדסת תוכנהפרוייקטיםכנס –11.6.2019
באר שבע, טקס הענקת תארים–13.6.2019
באר שבע, המחלקה להנדסת בניין, מיפוי וניתוח עמידות מבניםהאקתון-4.7.2019

באר שבע, המחלקה להנדסת בניין, מבני בטוןפרוייקטהאקתון–11.7.2019
באר שבע, שבוע הנדסת מכונות–14-18.7.2019

באר שבע, הנדסת חשמל ואלקטרוניקהפרוייקטיםכנס –23.7.2019
אשדוד+ באר שבע , יום פתוח-19.7.2019
אשדוד+ באר שבע , יום פתוח-23.8.2019

אשדוד, המחלקה להנדסה כימית, כימתון–19/26.9.2019
באר שבע, כנס איכות דרום–23.9.2019

באר שבע ואשדוד–Bioartמפגש –5-6.11.2019


