
מרצה אשם נוסף ארועשעת התחלהתאריך בחינהשם קורס

(ר"ד)אורית , שמאי'מועד א- התנהגות ארגונית 212.470203.10.201713:00:00

(ר"ד)אורית , שמאי'מועד ב- התנהגות ארגונית 212.470229.10.201716:30:00

(ר"ד)אייל , פסקוביץ'א-תורת המודיעין וקהילת המודיעין בישראל212.470620.10.201708:30:00

(ר"ד)אייל , פסקוביץ'ב-תורת המודיעין וקהילת המודיעין בישראל212.470602.11.2017

(ר"ד)לי , כהנר'מועד א- קהילות מתבדלות בארץ ובעולם 212.470927.09.201708:30:00

(ר"ד)לי , כהנר'מועד ב- קהילות מתבדלות בארץ ובעולם 212.470922.10.201716:30:00

(ר"ד)עופר , פרצבמועד א- מ "שק- הפשע המאורגן בישראל 212.471201.10.201713:00:00

(ר"ד)עופר , פרצבמועד ב- מ "שק- הפשע המאורגן בישראל 212.471205.11.201716:30:00

(ד"עו)יצחק , חיים-בןמשפט חוקתי מועד א בני ברק212.477115.10.201716:30:00

(ד"עו)יצחק , חיים-בןמשפט חוקתי מועד א212.477117.10.201708:30:00

(ד"עו)יצחק , חיים-בןמשפט חוקתי מועד ב בני ברק212.477131.10.201716:30:00

(ד"עו)יצחק , חיים-בןמשפט חוקתי מועד ב212.477107.11.201716:30:00

(ד"עו)יצחק , חיים-בןדיני עונשין מועד א212.511625.09.201713:00:00

(ד"עו)יצחק , חיים-בןדיני עונשין מועד ב212.511626.10.2017

(ר"ד)אורית , שמאימועד א-גיוס ומיון עובדים212.513425.09.201717:00:00

(ר"ד)אורית , שמאימועד ב-גיוס ומיון עובדים212.513422.10.201716:30:00

(ר"ד)יוסף , פרלמןמועד א-מבוא לשיווק212.513520.10.201708:30:00

(ר"ד)יוסף , פרלמןמועד ב-מבוא לשיווק212.513502.11.2017

('פרופ)און , וינקלרמועד א-פרסי/אנרגיה ופוליטיקה במפרץ הערבי212.513603.10.201713:00:00

('פרופ)און , וינקלרמועד ב-פרסי/אנרגיה ופוליטיקה במפרץ הערבי212.513629.10.201716:30:00

(ר"ד)אייל , פסקוביץמבוא לשיווק מועד א212.523325.09.201717:00:00

(ר"ד)אייל , פסקוביץמבוא לשיווק מועד א212.523325.09.201717:00:00

(ר"ד)אייל , פסקוביץמבוא לשיווק מועד ב212.523317.10.201717:00:00

(ר"ד)אסף , מן'תורגמועד א-מבוא לניהול212.540125.09.201717:00:00

(ר"ד)אסף , מן'תורגמועד א-מבוא לניהול212.540125.09.201717:00:00

(ר"ד)אסף , מן'תורגמועד ב-מבוא לניהול212.540122.10.201716:30:00

(ר"ד)יוסף , פרלמןמועד א-מבוא לניהול המשאב הכלכלי212.540401.10.201717:00:00

(ר"ד)יוסף , פרלמןמועד ב-מבוא לניהול המשאב הכלכלי212.540405.11.201716:30:00

(ד"עו)יצחק , חיים-בןמשפט מסחרי מועד א212.540627.09.201717:00:00

(ד"עו)יצחק , חיים-בןמשפט מסחרי מועד ב212.540629.10.201716:30:00

(ר"ד)תחיה , עשת'מבוא לסוציולוגיה מועד א212.550228.09.201717:00:00

(ר"ד)תחיה , עשת'מבוא לסוציולוגיה מועד א212.550228.09.201717:00:00

(ר"ד)תחיה , עשת'מבוא לסוציולוגיה מועד א212.550228.09.201717:00:00

(ר"ד)תחיה , עשת'מבוא לסוציולוגיה מועד ב212.550226.10.201713:00:00



(ר"ד)פנינה , רוןמבוא לפסיכולוגיה ארגונית מועד א212.555201.10.201717:00:00

(ר"ד)פנינה , רוןמבוא לפסיכולוגיה ארגונית מועד א212.555201.10.201717:00:00

(ר"ד)פנינה , רוןמבוא לפסיכולוגיה ארגונית מועד ב212.555226.10.201713:00:00

(ר"ד)אסף , מן'תורגמבוא לממשל מועד א212.555325.09.201717:00:00

(ר"ד)אסף , מן'תורגמבוא לממשל מועד א212.555325.09.201717:00:00

(ר"ד)אסף , מן'תורגמבוא לממשל מועד א212.555325.09.201717:00:00

(ר"ד)אסף , מן'תורגמבוא לממשל מועד ב212.555322.10.201716:30:00

('גב)אורית , הירשסביבה תרבות וטבע א212.561128.09.201717:00:00

('גב)אורית , הירשסביבה תרבות וטבע א212.561128.09.201717:00:00

('גב)אורית , הירשסביבה תרבות וטבע ב212.561117.10.201717:00:00

(ר"ד)יעלה , טומסיסמבוא לבריאות הנפש מועד א212.603825.09.201717:00:00

(ר"ד)יעלה , טומסיסמבוא לבריאות הנפש מועד א212.603825.09.201717:00:00

(ר"ד)יעלה , טומסיסמבוא לבריאות הנפש מועד ב212.603826.10.201717:00:00

('פרופ)אפרים , לבהסטוריה של רפואה ובריאות מועד א212.60403.10.201717:00:00

('פרופ)אפרים , לבהסטוריה של רפואה ובריאות מועד ב212.60429.10.201716:30:00

(מר)אבי , מגידמועד א-קידום בריאות212.605617.10.201717:00:00

(מר)אבי , מגידמועד ב-קידום בריאות212.605605.11.201716:30:00

(ר"ד)אסף , מן'תורגמבוא לתיאוריה פוליטית מועד א212.644903.10.201713:00:00

(ר"ד)אסף , מן'תורגמבוא לתיאוריה פוליטית מועד ב212.644929.10.201716:30:00

(ר"ד)עופר , פרצבמבוא לקרימינולוגיה מועד א212.645325.09.201713:00:00

(ר"ד)עופר , פרצבמבוא לקרימינולוגיה מועד ב212.645326.10.2017

(ר"ד)עופר , פרצבמועד א- מבוא לממשל212.679117.10.201708:30:00

(ר"ד)עופר , פרצבמועד ב- מבוא לממשל212.679103.11.201708:30:00

(ר"ד)אלי איליה , וינוקורקבלה במילים פשוטות מועד א212.679820.10.201708:30:00

(ר"ד)אלי איליה , וינוקורקבלה במילים פשוטות מועד ב212.679802.11.2017

(ר"ד)אפרי , בר נדבא-מבוא לפסיכולוגיה212.803427.09.201717:00:00

(ר"ד)אפרי , בר נדבב-מבוא לפסיכולוגיה212.803431.10.201716:30:00

('גב)לירון , י' עינצמועד א-מבוא למשאבי אנוש212.803502.10.201717:00:00

('גב)לירון , י' עינצמועד ב-מבוא למשאבי אנוש212.803524.10.201716:30:00

(מר)איתן , קואלמועד א-שיפור השירות בשלטון מקומי212.805402.10.201717:00:00

(מר)איתן , קואלמועד ב-שיפור השירות בשלטון מקומי212.805424.10.201716:30:00

(ר"ד)אפרי , בר נדבא-מבוא לפסיכולוגיה212.805527.09.201717:00:00

(ר"ד)אפרי , בר נדבב-מבוא לפסיכולוגיה212.805531.10.201716:30:00

(ר"ד)אפרי , בר נדבמבוא לפסיכולוגיה א212.887327.09.201708:30:00

(ר"ד)אפרי , בר נדבמבוא לפסיכולוגיה ב212.887322.10.201716:30:00



(ר"ד)יוסיפון , מלמדמבוא לשיווק מועד א212.889901.10.201713:00:00

(ר"ד)יוסיפון , מלמדמבוא לשיווק מועד ב212.889905.11.201716:30:00

(ר"ד)עופר , פרצבמועד א- ניהול המידע 212.961319.09.201716:30:00

(ר"ד)עופר , פרצבמועד ב- ניהול המידע 212.961317.10.201716:30:00

מועד א-ניהול תשואה בארגונים212.961425.09.201716:30:00

מועד ב-ניהול תשואה בארגונים212.961419.10.201716:30:00

מועד א-האינטרנט ככלי ניהולי212.961527.09.201716:30:00

מועד ב-האינטרנט ככלי ניהולי212.961524.10.201716:30:00

(ר"ד)עדו , עשתמועד א- דיני עבודה 212.961602.10.201716:30:00

(ר"ד)עדו , עשתמועד ב- דיני עבודה 212.961626.10.201716:30:00

(ר"ד)אסף יעקב , שמיסמועד א- מבנה, היסטוריה: משטר במדינת ישראל123.290317.10.201708:30:00

(ר"ד)אסף יעקב , שמיסמועד ב- מבנה, היסטוריה: משטר במדינת ישראל123.290303.11.201708:30:00


