שם קורס
212.4702
212.4702
212.4706
212.4706
212.4709
212.4709
212.4712
212.4712
212.4771
212.4771
212.5116
212.5116
212.5134
212.5134
212.5135
212.5135
212.5136
212.5136
212.5233
212.5233
212.5401
212.5401
212.5404
212.5404
212.5406
212.5406
212.5502
212.5502
212.5552
212.5552
212.5553
212.5553

תאריך בחינה
03.10.2017
29.10.2017
20.10.2017
02.11.2017
27.09.2017
22.10.2017
02.10.2017
05.11.2017
17.10.2017
07.11.2017
25.09.2017
26.10.2017
25.09.2017
22.10.2017
20.10.2017
02.11.2017
03.10.2017
29.10.2017
25.09.2017
17.10.2017
25.09.2017
22.10.2017
01.10.2017
05.11.2017
27.09.2017
29.10.2017
28.09.2017
26.10.2017
01.10.2017
26.10.2017
25.09.2017
22.10.2017

שעת התחלה שם נוסף ארוע
התנהגות ארגונית  -מועד א'
17:00:00
התנהגות ארגונית  -מועד ב'
16:30:00
 08:30:00תורת המודיעין וקהילת המודיעין בישראל-א'
 16:00:00תורת המודיעין וקהילת המודיעין בישראל-ב'
קהילות מתבדלות בארץ ובעולם  -מועד א'
08:30:00
קהילות מתבדלות בארץ ובעולם  -מועד ב'
16:30:00
הפשע המאורגן בישראל  -שק"מ  -מועד א
17:00:00
הפשע המאורגן בישראל  -שק"מ  -מועד ב
16:30:00
משפט חוקתי מועד א
08:30:00
משפט חוקתי מועד ב
16:30:00
דיני עונשין מועד א
13:00:00
דיני עונשין מועד ב
13:00:00
גיוס ומיון עובדים-מועד א
17:00:00
גיוס ומיון עובדים-מועד ב
16:30:00
 08:30:00מבוא לשיווק-מועד א
 16:00:00מבוא לשיווק-מועד ב
 13:00:00אנרגיה ופוליטיקה במפרץ הערבי/פרסי-מועד א
 16:30:00אנרגיה ופוליטיקה במפרץ הערבי/פרסי-מועד ב
מבוא לשיווק מועד א
17:00:00
מבוא לשיווק מועד ב
17:00:00
 17:00:00מבוא לניהול-מועד א
 16:30:00מבוא לניהול-מועד ב
מבוא לניהול המשאב הכלכלי-מועד א
17:00:00
מבוא לניהול המשאב הכלכלי-מועד ב
16:30:00
משפט מסחרי מועד א
17:00:00
משפט מסחרי מועד ב
16:30:00
מבוא לסוציולוגיה מועד א'
17:00:00
מבוא לסוציולוגיה מועד ב'
13:00:00
מבוא לפסיכולוגיה ארגונית מועד א
17:00:00
מבוא לפסיכולוגיה ארגונית מועד ב
13:00:00
מבוא לממשל מועד א
17:00:00
מבוא לממשל מועד ב
16:30:00

מרצה א
שמאי ,אורית (ד"ר)
שמאי ,אורית (ד"ר)
פסקוביץ ,אייל (ד"ר)
פסקוביץ ,אייל (ד"ר)
כהנר ,לי (ד"ר)
כהנר ,לי (ד"ר)
פרצב ,עופר (ד"ר)
פרצב ,עופר (ד"ר)
בן-חיים ,יצחק (עו"ד)
בן-חיים ,יצחק (עו"ד)
בן-חיים ,יצחק (עו"ד)
בן-חיים ,יצחק (עו"ד)
שמאי ,אורית (ד"ר)
שמאי ,אורית (ד"ר)
פרלמן ,יוסף (ד"ר)
פרלמן ,יוסף (ד"ר)
וינקלר ,און (פרופ')
וינקלר ,און (פרופ')
פסקוביץ ,אייל (ד"ר)
פסקוביץ ,אייל (ד"ר)
תורג'מן ,אסף (ד"ר)
תורג'מן ,אסף (ד"ר)
פרלמן ,יוסף (ד"ר)
פרלמן ,יוסף (ד"ר)
בן-חיים ,יצחק (עו"ד)
בן-חיים ,יצחק (עו"ד)
עשת ,תחיה (ד"ר)
עשת ,תחיה (ד"ר)
רון ,פנינה (ד"ר)
רון ,פנינה (ד"ר)
תורג'מן ,אסף (ד"ר)
תורג'מן ,אסף (ד"ר)

212.5611
212.5611
212.6038
212.6038
212.604
212.604
212.6056
212.6056
212.6449
212.6449
212.6453
212.6453
212.6791
212.6791
212.6798
212.6798
212.8034
212.8034
212.8035
212.8035
212.8054
212.8054
212.8055
212.8055
212.8873
212.8873
212.8899
212.8899
212.9613
212.9613
212.9614
212.9614
212.9615

28.09.2017
17.10.2017
25.09.2017
26.10.2017
03.10.2017
29.10.2017
17.10.2017
05.11.2017
03.10.2017
29.10.2017
25.09.2017
26.10.2017
17.10.2017
03.11.2017
20.10.2017
02.11.2017
27.09.2017
31.10.2017
03.10.2017
24.10.2017
03.10.2017
24.10.2017
27.09.2017
31.10.2017
27.09.2017
22.10.2017
02.10.2017
05.11.2017
19.09.2017
17.10.2017
25.09.2017
19.10.2017
27.09.2017

17:00:00
17:00:00
17:00:00
17:00:00
17:00:00
16:30:00
17:00:00
16:30:00
13:00:00
16:30:00
13:00:00
13:00:00
08:30:00
08:30:00
08:30:00
13:00:00
17:00:00
16:30:00
17:00:00
16:30:00
17:00:00
16:30:00
17:00:00
16:30:00
17:00:00
16:30:00
13:00:00
16:30:00
16:30:00
16:30:00
16:30:00
16:30:00
16:30:00

סביבה תרבות וטבע א
סביבה תרבות וטבע ב
מבוא לבריאות הנפש מועד א
מבוא לבריאות הנפש מועד ב
הסטוריה של רפואה ובריאות מועד א
הסטוריה של רפואה ובריאות מועד ב
קידום בריאות-מועד א
קידום בריאות-מועד ב
מבוא לתיאוריה פוליטית מועד א
מבוא לתיאוריה פוליטית מועד ב
מבוא לקרימינולוגיה מועד א
מבוא לקרימינולוגיה מועד ב
מבוא לממשל -מועד א
מבוא לממשל -מועד ב
קבלה במילים פשוטות מועד א
קבלה במילים פשוטות מועד ב
מבוא לפסיכולוגיה-א
מבוא לפסיכולוגיה-ב
מבוא למשאבי אנוש-מועד א
מבוא למשאבי אנוש-מועד ב
שיפור השירות בשלטון מקומי-מועד א
שיפור השירות בשלטון מקומי-מועד ב
מבוא לפסיכולוגיה-א
מבוא לפסיכולוגיה-ב
מבוא לפסיכולוגיה א
מבוא לפסיכולוגיה ב
מבוא לשיווק מועד א
מבוא לשיווק מועד ב
ניהול המידע  -מועד א
ניהול המידע  -מועד ב
ניהול תשואה בארגונים-מועד א
ניהול תשואה בארגונים-מועד ב
האינטרנט ככלי ניהולי-מועד א

הירש ,אורית (גב')
הירש ,אורית (גב')
טומסיס ,יעלה (ד"ר)
טומסיס ,יעלה (ד"ר)
לב ,אפרים (פרופ')
לב ,אפרים (פרופ')
מגיד ,אבי (מר)
מגיד ,אבי (מר)
תורג'מן ,אסף (ד"ר)
תורג'מן ,אסף (ד"ר)
פרצב ,עופר (ד"ר)
פרצב ,עופר (ד"ר)
פרצב ,עופר (ד"ר)
פרצב ,עופר (ד"ר)
וינוקור ,אלי איליה (ד"ר)
וינוקור ,אלי איליה (ד"ר)
בר נדב ,אפרי (ד"ר)
בר נדב ,אפרי (ד"ר)
עינצ'י ,לירון (גב')
עינצ'י ,לירון (גב')
קואל ,איתן (מר)
קואל ,איתן (מר)
בר נדב ,אפרי (ד"ר)
בר נדב ,אפרי (ד"ר)
בר נדב ,אפרי (ד"ר)
בר נדב ,אפרי (ד"ר)
מלמד ,יוסיפון (ד"ר)
מלמד ,יוסיפון (ד"ר)
פרצב ,עופר (ד"ר)
פרצב ,עופר (ד"ר)

212.9615
212.9616
212.9616
123.2903
123.2903

24.10.2017
02.10.2017
26.10.2017
17.10.2017
03.11.2017

16:30:00
16:30:00
16:30:00
08:30:00
08:30:00

האינטרנט ככלי ניהולי-מועד ב
דיני עבודה  -מועד א
דיני עבודה  -מועד ב
משטר במדינת ישראל :היסטוריה ,מבנה -מועד א
משטר במדינת ישראל :היסטוריה ,מבנה -מועד ב

עשת ,עדו (ד"ר)
עשת ,עדו (ד"ר)
שמיס ,אסף יעקב (ד"ר)
שמיס ,אסף יעקב (ד"ר)

