
 

 שם נוסף שם קורס
תאריך 
 בחינה

שעת 
 מרצה א מצב בחינה שם חדר שם נוסף ארוע התחלה

 לביא, צבי )ד"ר(     מועד א' -שק"מ  -מבוא ללוגיסטיקה  17:00:00 21/01/2019 מבוא ללוגיסטיקה 212.4713

 מועד א-מבוא ללוגיסטיקה מבחר נשים 09:30:00 04/02/2019 מבוא ללוגיסטיקה 212.4713
99-999-
9999 

בחינה מחוץ 
 לביא, צבי )ד"ר( לאוניברסיטה

 מועד א-מבוא ללוגיסטיקה מבחר גברים 16:30:00 06/02/2019 מבוא ללוגיסטיקה 212.4713
99-999-
9999 

בחינה מחוץ 
 לביא, צבי )ד"ר( לאוניברסיטה

 לביא, צבי )ד"ר(     ב'מועד  -שק"מ  -מבוא ללוגיסטיקה  08:30:00 08/02/2019 מבוא ללוגיסטיקה 212.4713

 מועד ב-מבוא ללוגיסטיקה מבחר נשים 09:30:00 18/02/2019 מבוא ללוגיסטיקה 212.4713
99-999-
9999 

בחינה מחוץ 
 לביא, צבי )ד"ר( לאוניברסיטה

 מועד ב-מבוא ללוגיסטיקה מבחר גברים 16:30:00 20/02/2019 מבוא ללוגיסטיקה 212.4713
99-999-
9999 

בחינה מחוץ 
 לביא, צבי )ד"ר( לאוניברסיטה

 לויתן, יניב )ד"ר(     אסטרטגיות שיווק באינטרנט מועד א 17:00:00 31/01/2019 אסטרטגיות שיווק באינטרנט 212.4762

 לויתן, יניב )ד"ר(     אסטרטגיות שיווק באינטרנט מועד ב 17:00:00 18/02/2019 אסטרטגיות שיווק באינטרנט 212.4762

 פרצב, עופר )ד"ר( בחינה בכתב   מועד א -שיטות מחקר במדעי הרוח  17:00:00 21/01/2019 שיטות מחקר במדעי החברה והרוח 212.5000

 פרצב, עופר )ד"ר( בחינה בכתב   מועד ב-שיטות מחקר במדעי הרוח 08:30:00 08/02/2019 שיטות מחקר במדעי החברה והרוח 212.5000

 חיים, יצחק )עו"ד(-בן     המשפט הישראלי מועד א   21/01/2019 המשפט הישראלי 212.5007

 חיים, יצחק )עו"ד(-בן     המשפט הישראלי מועד ב 08:30:00 08/02/2019 המשפט הישראלי 212.5007

 (פרלמן, יוסף )ד"ר בחינה בכתב 93-004-042 מועד א -דמוגרפיה פוליטית  17:00:00 28/01/2019 דמוגרפיה פוליטית 212.5046

 פרלמן, יוסף )ד"ר( בחינה בכתב 93-004-043 מועד א -דמוגרפיה פוליטית  17:00:00 28/01/2019 דמוגרפיה פוליטית 212.5046

 פרלמן, יוסף )ד"ר( בחינה בקמפוס הנמל 93-005-058 מועד א -דמוגרפיה פוליטית  17:00:00 28/01/2019 דמוגרפיה פוליטית 212.5046

 פרלמן, יוסף )ד"ר( בחינה בקמפוס הנמל 93-004-042 מועד ב -דמוגרפיה פוליטית  17:00:00 13/02/2019 ליטיתדמוגרפיה פו 212.5046

 פרלמן, יוסף )ד"ר( בחינה בכתב 93-004-049 מועד ב -דמוגרפיה פוליטית  17:00:00 13/02/2019 דמוגרפיה פוליטית 212.5046

חיים, יצחק )עו"ד(-בן בחינה בכתב   מועד א -פט ישראלי מש 08:30:00 07/02/2019 משפט ישראלי 212.5047  

חיים, יצחק )עו"ד(-בן בחינה בכתב   מועד ב -משפט ישראלי  08:30:00 22/02/2019 משפט ישראלי 212.5047  

 בחינה בכתב   מועד א-מבוא למדינת ישראל   03/02/2019 מבוא למדינת ישראל 212.5131
מרקוביצקי, יעקב 

 )ד"ר(

     מועד ב-וא למדינת ישראלמב   21/02/2019 מבוא למדינת ישראל 212.5131
מרקוביצקי, יעקב 

 )ד"ר(

 פרלמן, יוסף )ד"ר(   93-003-032 מבוא לשיווק מועד א 17:00:00 04/02/2019 מבוא לשיווק 212.5233

 פרלמן, יוסף )ד"ר(   93-002-022 מבוא לשיווק מועד א 17:00:00 04/02/2019 מבוא לשיווק 212.5233

 פרלמן, יוסף )ד"ר( בחינה בקמפוס הנמל 93-004-044 מבוא לשיווק מועד א 17:00:00 04/02/2019 מבוא לשיווק 212.5233

 פרלמן, יוסף )ד"ר( בחינה בקמפוס הנמל 93-006-068 מבוא לשיווק מועד ב 17:00:00 20/02/2019 מבוא לשיווק 212.5233

 עשת, תחיה )ד"ר( בחינה בקמפוס הנמל 93-005-058 בראי החברה מועד אפרט ומשפחה  17:00:00 04/02/2019 פרט ומשפחה בראי החברה 212.5461

 עשת, תחיה )ד"ר( בחינה בכתב 93-004-042 פרט ומשפחה בראי החברה מועד א 17:00:00 04/02/2019 פרט ומשפחה בראי החברה 212.5461

 עשת, תחיה )ד"ר( בחינה בכתב 93-004-043 מועד אפרט ומשפחה בראי החברה  17:00:00 04/02/2019 פרט ומשפחה בראי החברה 212.5461

 עשת, תחיה )ד"ר( בחינה בקמפוס הנמל 93-004-044 פרט ומשפחה בראי החברה מועד ב 17:00:00 20/02/2019 פרט ומשפחה בראי החברה 212.5461

 עשת, תחיה )ד"ר( בחינה בקמפוס הנמל 93-004-044 מבוא לסוציולוגיה מועד א' 17:00:00 28/01/2019 מבוא לסוציולוגיה מנהיגות 212.5506

 עשת, תחיה )ד"ר(   93-003-032 מבוא לסוציולוגיה מועד א' 17:00:00 28/01/2019 מבוא לסוציולוגיה מנהיגות 212.5506

 (עשת, תחיה )ד"ר   93-002-022 מבוא לסוציולוגיה מועד א' 17:00:00 28/01/2019 מבוא לסוציולוגיה מנהיגות 212.5506

 עשת, תחיה )ד"ר( בחינה בקמפוס הנמל 93-006-068 מבוא לסוציולוגיה מועד ב' 17:00:00 13/02/2019 מבוא לסוציולוגיה מנהיגות 212.5506



 17:00:00 04/02/2019 מושגי יסוד באתיקה, פוליטיקה ותרבות 212.5562
מועד -מושגי יסוד באתיקה,פוליטיקה ותרבות

 תורג'מן, אסף )ד"ר( הנמל בחינה בקמפוס 93-006-068 א

 17:00:00 04/02/2019 מושגי יסוד באתיקה, פוליטיקה ותרבות 212.5562
מועד -מושגי יסוד באתיקה,פוליטיקה ותרבות

 תורג'מן, אסף )ד"ר( בחינה בכתב 93-005-054 א

 17:00:00 04/02/2019 מושגי יסוד באתיקה, פוליטיקה ותרבות 212.5562
מועד -וליטיקה ותרבותמושגי יסוד באתיקה,פ

 תורג'מן, אסף )ד"ר( בחינה בכתב 93-003-033 א

 17:00:00 20/02/2019 מושגי יסוד באתיקה, פוליטיקה ותרבות 212.5562
מועד -מושגי יסוד באתיקה,פוליטיקה ותרבות

 תורג'מן, אסף )ד"ר( בחינה בקמפוס הנמל 93-004-042 ב

 17:00:00 20/02/2019 תרבותמושגי יסוד באתיקה, פוליטיקה ו 212.5562
מועד -מושגי יסוד באתיקה,פוליטיקה ותרבות

 תורג'מן, אסף )ד"ר( בחינה בכתב 93-004-049 ב

 בחינה בכתב   מועד א -דיני עבודה  08:30:00 25/01/2019 דיני עבודה 212.6220
קרוגליאק, מירית 

 )עו"ד(

 בחינה בכתב   מועד ב - דיני עבודה 08:30:00 15/02/2019 דיני עבודה 212.6220
קרוגליאק, מירית 

 )עו"ד(

 פסקוביץ, אייל )ד"ר( בחינה בקמפוס הנמל 93-006-068 מועד א-מבוא ליחב"ל 17:00:00 28/01/2019 מבוא ליחב"ל 212.6403

 ר(פסקוביץ, אייל )ד" בחינה בכתב 93-005-054 מועד א-מבוא ליחב"ל 17:00:00 28/01/2019 מבוא ליחב"ל 212.6403

 פסקוביץ, אייל )ד"ר( בחינה בכתב 93-003-033 מועד א-מבוא ליחב"ל 17:00:00 28/01/2019 מבוא ליחב"ל 212.6403

 פסקוביץ, אייל )ד"ר( בחינה בקמפוס הנמל 93-004-044 מועד ב-מבוא ליחב"ל 17:00:00 13/02/2019 מבוא ליחב"ל 212.6403

 שמאי, אורית )ד"ר( בחינה בכתב   ניהול משאבי אנוש מועד א'   28/01/2019 ניהול משאבי אנוש 212.6409

 שמאי, אורית )ד"ר( בחינה בכתב   ניהול משאבי אנוש מועד ב'   12/02/2019 ניהול משאבי אנוש 212.6409

 עינצ'י, לירון )גב'(     מבנה חברתי של ישראל מועד א   28/01/2019 מבנה חברתי של ישראל 212.6821

 עינצ'י, לירון )גב'(     מבנה חברתי של ישראל מועד ב   12/02/2019 מבנה חברתי של ישראל 212.6821

212.6845 
משקפי ההקשבה מבט אנתרופולוגי 

 גלעד, נגה )גב'(     משקפי ההקשבה מבט אנתרופולוגי מועד א 08:30:00 06/02/2019 בחוויות

212.6845 
משקפי ההקשבה מבט אנתרופולוגי 

 גלעד, נגה )גב'(     משקפי ההקשבה מבט אנתרופולוגי מועד ב 08:30:00 22/02/2019 בחוויות

 רון, פנינה )ד"ר(     פסיכופתולוגיה מועד א   28/01/2019 פסיכופתולוגיה 212.8770

 רון, פנינה )ד"ר(     פסיכופתולוגיה מועד ב   12/02/2019 פסיכופתולוגיה 212.8770

 בר נדב, אפרי )ד"ר(     מבוא לפסיכולוגיה א   03/02/2019 וגיהמבוא לפסיכול 212.8873

 בר נדב, אפרי )ד"ר(     מבוא לפסיכולוגיה ב   21/02/2019 מבוא לפסיכולוגיה 212.8873

 פרלמן, יוסף )ד"ר( בחינה בכתב   מועד א -מבוא לשיווק  09:00:00 01/02/2019 מבוא לשיווק 212.9180

 פרלמן, יוסף )ד"ר( בחינה בכתב   מועד ב -מבוא לשיווק  09:00:00 22/02/2019 מבוא לשיווק 212.9180

, מיכל )ד"ר(הרשמן בחינה בכתב   תקשורת, חברה וחינוך מועד א   28/01/2019 תקשורת, חברה וחינוך 212.9274  

(, מיכל )ד"רהרשמן בחינה בכתב   תקשורת, חברה וחינוך מועד ב   13/02/2019 תקשורת, חברה וחינוך 212.9274  

212.9275 
מבוא לחינוך בלתי פורמאלי ולחינוך 

   04/02/2019 יקורתיב
מועד -מבוא לחינוך בלתי פורמאלי וביקורתי

 בחינה בכתב   א
וינוקור, אלי איליה 

 )ד"ר(

212.9275 
מבוא לחינוך בלתי פורמאלי ולחינוך 

   20/02/2019 ביקורתי
מועד -מבוא לחינוך בלתי פורמאלי וביקורתי

 בחינה בכתב   ב
וינוקור, אלי איליה 

 )ד"ר(
 


