
מרצה אמצב בחינהשם חדרשם נוסף ארועשעת התחלהתאריך בחינהשם נוסףשם קורס

(ר"ד)יניב , לויתןממחושבת/ בחינה אמריקאית מתעמולה ללוחמת מידע: לוחמה פסיכולוגית11.06.201817:00:00מתעמולה ללוחמת מידע: לוחמה פסיכולוגית212.4707

(ר"ד)יניב , לויתןממחושבת/ בחינה אמריקאית מתעמולה ללוחמת מידע: לוחמה פסיכולוגית03.07.201817:00:00מתעמולה ללוחמת מידע: לוחמה פסיכולוגית212.4707

ממחושבת/ בחינה אמריקאית 'מועד א- יזמות עסקית 17.06.201817:00:00יזמות עסקית212.4719

ממחושבת/ בחינה אמריקאית 'מועד ב- יזמות עסקית 09.07.201817:00:00יזמות עסקית212.4719

בחינה בכתב'הצצה לתרבויות עולם מועד א20.06.201817:00:00הצצה לתרבויות העולם212.4769

בחינה בכתב'מועד ב- הצצה לתרבויות עולם 15.07.201816:30:00הצצה לתרבויות העולם212.4769

(ר"ד)מיכל , הרשמןבחינה בקמפוס הנמל93-002-022מועד א-תעמולה ומנהיגות, רטוריקה14.06.201817:00:00תעמולה ומנהיגות, רטוריקה212.4785

(ר"ד)מיכל , הרשמןבחינה בכתב93-002-023מועד א-תעמולה ומנהיגות, רטוריקה14.06.201817:00:00תעמולה ומנהיגות, רטוריקה212.4785

(ר"ד)מיכל , הרשמןבחינה בקמפוס הנמל93-003-032מועד ב-תעמולה ומנהיגות, רטוריקה05.07.201813:00:00תעמולה ומנהיגות, רטוריקה212.4785

(ר"ד)יעקב , מרקוביצקיבחינה בכתב'מאוניברסליות להשפעה מועד א-טרור וגרילה27.06.201808:30:00מאוניברסליות להשפעה-טרור וגרילה212.5039

(ר"ד)יעקב , מרקוביצקיבחינה בכתב'מאוניברסליות להשפעה מועד ב-טרור וגרילה24.07.201808:30:00מאוניברסליות להשפעה-טרור וגרילה212.5039

(מר)גלעד , שדמוןיעוץ ארגוני מועד א21.06.201808:30:00יעוץ ארגוני212.514

(מר)גלעד , שדמוןיעוץ ארגוני מועד ב12.07.201808:30:00יעוץ ארגוני212.514

(מר)חן , גולדברגניהול עיסוקים מועד א27.06.201808:30:00ניהול עיסוקים212.5142

(מר)חן , גולדברגניהול עיסוקים מועד ב19.07.201808:30:00ניהול עיסוקים212.5142

(ר"ד)גיא , יצחקובבחינה בקמפוס הנמל93-004-049כלכלה חברתית מועד א21.06.201817:00:00כלכלה חברתית212.5408

(ר"ד)גיא , יצחקובבחינה בקמפוס הנמל93-002-022כלכלה חברתית מועד ב12.07.201813:00:00כלכלה חברתית212.5408

(ר"ד)גיא , יצחקובבחינה בקמפוס הנמל93-004-042כלכלה חברתית מועד א24.06.201817:00:00מנהיגות- כלכלה חברתית 212.5511

(ר"ד)גיא , יצחקוב93-003-032כלכלה חברתית מועד א24.06.201817:00:00מנהיגות- כלכלה חברתית 212.5511

(ר"ד)גיא , יצחקוב93-002-024כלכלה חברתית מועד א24.06.201817:00:00מנהיגות- כלכלה חברתית 212.5511

(ר"ד)גיא , יצחקוב93-002-023כלכלה חברתית מועד א24.06.201817:00:00מנהיגות- כלכלה חברתית 212.5511

(ר"ד)גיא , יצחקובבחינה בקמפוס הנמל93-004-049כלכלה חברתית מועד ב12.07.201813:00:00מנהיגות- כלכלה חברתית 212.5511

(ר"ד)אסף , מן'תורגממחושבת/ בחינה אמריקאית 93-005-053סוגיות במדיניות ציבורית מועד א24.06.201813:00:00סוגיות במדיניות ציבורית212.5517

(ר"ד)אסף , מן'תורגממחושבת/ בחינה אמריקאית 93-004-049סוגיות במדיניות ציבורית מועד א24.06.201813:00:00סוגיות במדיניות ציבורית212.5517

(ר"ד)אסף , מן'תורגממחושבת/ בחינה אמריקאית 93-006-068סוגיות במדיניות ציבורית מועד א24.06.201813:00:00סוגיות במדיניות ציבורית212.5517

(ר"ד)אסף , מן'תורגממחושבת/ בחינה אמריקאית 93-005-058סוגיות במדיניות ציבורית מועד ב12.07.201813:00:00סוגיות במדיניות ציבורית212.5517

(ר"ד)יריב , שגיאבחינה בקמפוס הנמל93-006-068'מבוא למשאבי אנוש מועד א14.06.201817:00:00מבוא למשאבי אנוש212.5546

(ר"ד)יריב , שגיא93-005-058'מבוא למשאבי אנוש מועד א14.06.201817:00:00מבוא למשאבי אנוש212.5546

(ר"ד)יריב , שגיא93-004-049'מבוא למשאבי אנוש מועד א14.06.201817:00:00מבוא למשאבי אנוש212.5546

(ר"ד)יריב , שגיאבחינה בקמפוס הנמל93-006-068'מבוא למשאבי אנוש מועד ב05.07.201813:00:00מבוא למשאבי אנוש212.5546

(ר"ד)אלי איליה , וינוקורבחינה בקמפוס הנמל93-006-068מבוא לחינוך חברתי קהילתי מועד א24.06.201817:00:00מבוא לחינוך חברתי קהילתי212.5563

(ר"ד)אלי איליה , וינוקורבחינה בכתב93-004-049מבוא לחינוך חברתי קהילתי מועד א24.06.201817:00:00מבוא לחינוך חברתי קהילתי212.5563

(ר"ד)אלי איליה , וינוקורבחינה בקמפוס הנמל93-004-049מבוא לחינוך חברתי קהילתי מועד ב19.07.201813:00:00מבוא לחינוך חברתי קהילתי212.5563

(ר"ד)אסף , מן'תורגבחינה בכתב'מבוא למנהיגות מועד א26.06.201813:00:00מבוא למנהיגות212.5568

(ר"ד)אסף , מן'תורגבחינה בכתב'מבוא למנהיגות מועד ב11.07.201817:00:00מבוא למנהיגות212.5568

בחינה בקמפוס הנמל93-004-042שינוי חברתי באמצעות שיווק במרשתת מועד א14.06.201817:00:00שינוי חברתי באמצעות שיווק במרשתת212.5615

בחינה בכתב93-003-034שינוי חברתי באמצעות שיווק במרשתת מועד א14.06.201817:00:00שינוי חברתי באמצעות שיווק במרשתת212.5615

בחינה בכתב93-003-033שינוי חברתי באמצעות שיווק במרשתת מועד א14.06.201817:00:00שינוי חברתי באמצעות שיווק במרשתת212.5615

בחינה בכתב93-003-032שינוי חברתי באמצעות שיווק במרשתת מועד א14.06.201817:00:00שינוי חברתי באמצעות שיווק במרשתת212.5615

בחינה בקמפוס הנמל93-004-049שינוי חברתי באמצעות שיווק במרשתת מועד ב05.07.201813:00:00שינוי חברתי באמצעות שיווק במרשתת212.5615

(השופט)חיים , סומךבחינה בכתב'דיני עבודה מועד א24.06.201813:00:00דיני עבודה212.6217

(השופט)חיים , סומךבחינה בכתב'דיני עבודה מועד ב19.07.201808:30:00דיני עבודה212.6217

(ר"ד)תחיה , עשתממחושבת/ בחינה אמריקאית מועד א- מבוא לסוציולוגיה 24.06.201817:00:00מבוא לסוציולוגיה212.679

(ר"ד)תחיה , עשתממחושבת/ בחינה אמריקאית מועד ב- מבוא לסוציולוגיה 19.07.201813:00:00מבוא לסוציולוגיה212.679

(ר"ד)אלון , קולבחינה בכתבמועד א- מבוא לממשל13.06.201813:00:00מבוא לממשל212.6791

(ר"ד)אלון , קולבחינה בכתבמועד ב- מבוא לממשל11.07.201808:30:00מבוא לממשל212.6791

(ר"ד)תחיה , עשתממחושבת/ בחינה אמריקאית 'מבוא לסוציולוגיה מועד א14.06.201808:30:00מבוא לסוציולוגיה212.6862

(ר"ד)תחיה , עשתממחושבת/ בחינה אמריקאית 'מבוא לסוציולוגיה מועד ב12.07.201808:30:00מבוא לסוציולוגיה212.6862

(ר"ד)אסף , מן'תורגמבוא לממשל מועד א13.06.201817:00:00מבוא לממשל212.8036



(ר"ד)אסף , מן'תורגמבוא לממשל מועד ב12.07.201817:00:00מבוא לממשל212.8036

(ר"ד)תחיה , עשתסוגיות בסוציולוגיה ארגונית מועד א27.06.201813:00:00סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ותרבות צריכה212.8037

(ר"ד)תחיה , עשתממחושבת/ בחינה אמריקאית סוגיות בסוציולוגיה ארגונית מועד ב24.07.201817:00:00סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ותרבות צריכה212.8037

(מר)איתן , קואלרפורמות בשלטון המקומי מועד א13.06.201817:00:00רפורמות בשלטון המקומי212.8057

(מר)איתן , קואלרפורמות בשלטון המקומי מועד ב12.07.201817:00:00רפורמות בשלטון המקומי212.8057

יעוץ ופיתוח ארגוני מועד א27.06.201813:00:00יעוץ ופיתוח ארגוני212.8058

יעוץ ופיתוח ארגוני מועד ב24.07.201817:00:00יעוץ ופיתוח ארגוני212.8058

(ר"ד)אלי איליה , וינוקורבחינה בכתבמועד א-מושגי יסוד בחינוך27.06.201813:00:00מושגי יסוד בחינוך212.927

(ר"ד)אלי איליה , וינוקורבחינה בכתבמועד ב-מושגי יסוד בחינוך11.07.201813:00:00מושגי יסוד בחינוך212.927


