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 רשימת קורסים שמשתתפים בפיילוט מינ"ה
 סמסטר א' תשע"ח

 

 סוג שם הקורס קורס # חוג
תאריך בחינה 

 מועד א'
 מרצה ב מרצה א

   גלעד )פרופ'(ליפשיץ,  01/02/2018 מבחן מכניקה ואופטיקה -פיסיקה א  223.1101 1 ביולוגיה

   אשר, אביב )ד"ר( 08/02/2018 מבחן מבוא לזאולוגיה 223.1116 2

 קפצן, חנוך )ד"ר( ברקאי, אדי )פרופ'( 01/02/2018 מבחן פיזיולוגיה של מערכות א' 223.2019 3

     04/02/2018 מבחן מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית 223.3002 4

   רבינסון,יהודית )ד"ר(   עבודה מבוא לפרמקולוגיה 223.2009 9

   קוזלוב,מיקי מיכאל )ד"ר(   עבודה מבוא למחקר מדעי למצטיינים 223.2017 10

   קוזלוב,מיקי מיכאל )ד"ר(   עבודה פרוייקט מחקר שנה ג' סמ' א' 223.3007 11

   מארון,מונא )פרופ'(   עבודה זיכרון ורגש 223.3014 12

 לוטן, תמר )ד"ר( בוקמן, רויטל )ד"ר( 08/02/2018 מבחן ים תיכון א 227.4007 1 ביולוגיה ימי

   בודוף, אשר )ד"ר( 13/02/2018 מבחן מחשבים ומערכות מידע 209.4040 1 חוג למינהל עסקים

   צפריר, שי )פרופ'( 11/02/2018 מבחן התנהגות ארגונית 209.4070 2

   כוכבי, איתמר )ד"ר( 16/02/2018 מבחן חשבונאות פיננסית 209.4080 3

   צפריר, שי )פרופ'( 16/02/2018 מבחן התנהגות ארגונית 209.4508 4

   ביגר, נחום )פרופ' אמריטוס( 13/02/2018 מבחן ניהול פיננסי לאלכ"ר 209.4550 5

   חוש, משהור )ד"ר( 13/02/2018 מבחן בינלאומית -שיטות כמותיות  209.4805 6

   מנוס, רוני )ד"ר( 16/02/2018 מבחן בינלאומית -ניהול פיננסי  209.4975 7

   הראלי, שלמה )פרופ'( 13/02/2018 מבחן סוגיות במדעי ההתנהגות 209.5015 8

   שהרבני, שושנה )פרופ'( 16/02/2018 מבחן כלכלה ניהולית 209.5020 9

   לוטן, זיו )עו"ד( 13/02/2018 מבחן דיני התכנון העירוני 209.5060 10

   סלינג'ר, אייל )ד"ר( 27/02/2018 מבחן תורת השמאות 209.5105 11

   שהרבני, שושנה )פרופ'( 16/02/2018 מבחן משאבי אנוש -כלכלה ניהולית  209.6202 12

   הראלי, שלמה )פרופ'( 13/02/2018 מבחן משאבי אנוש -פסיכולוגיה חברתית  209.6203 13

   אסרף, יואל )ד"ר( 19/02/2018 מבחן משאבי אנוש -ניהול השיווק  209.6206 14

   מוקרין, אסנת )ד"ר( 13/02/2018 מבחן טכנולוגיות אינטרנט בארגונים 209.6613 15

   רוזן, דוד )מר( 20/02/2018 מבחן מערכות מידע בספנות 209.7900 16

   זאל,דורה )ד"ר(   עבודה ניהול פרוייקטים 209.4200 17

   זאל,דורה )ד"ר(   עבודה ניהול פרוייקטים 209.4200 18

   מזרחי,גיל )מנחם( )מר(   עבודה סדנת ביטוח 209.4222 19

   ברנס,עמוס )ד"ר(   עבודה משחק עסקים 209.4338 22
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 סוג שם הקורס קורס # חוג
תאריך בחינה 

 מועד א'
 מרצה ב מרצה א

   ברנס,עמוס )ד"ר(   עבודה משחק עסקים 209.4338 23

   אילון,אופירה )פרופ'(   עבודה ניהול אחריות תאגידית 209.4351 24

   זידאן,אליאס )ד"ר(   עבודה צמיחתו ומיסודו של המלכ"ר 209.4518 25

   ענבר,יעקב )ד"ר(   עבודה מגמות חדשות בפילנתרופיה וגיוס משאבים 209.4519 26

   פרוינד,אילן )מר(   עבודה ניתוח דו"חות כספיים 209.4557 27

   ריכטר,גנית )גב'(   עבודה משחק עסקים 209.4585 28

   רבן,דפנה )פרופ'(   עבודה משחק עסקים 209.4585 29

   שירמן,שלום )פרופ'(   עבודה מו"מ עסקי בינלאומי 209.4855 30

   משולם,אילן )פרופ' אמריטוס(   עבודה אסטרטגיה של משאבי אנוש 209.4875 31

   שאו,הווארד לורנס )ד"ר(   עבודה יזמות ועסקים בינלאומיים 209.4880 32

   זאל,דורה )ד"ר(   עבודה ניהול פרוייקטים 209.4990 33

   ג'קסון,גרהם )ד"ר(   עבודה עסקים בסין 209.4997 34

   שירמן,שלום )פרופ'(   עבודה ניהול משא ומתן עסקי 209.5088 35

   זאל,דורה )ד"ר(   עבודה ניהול פרויקטים 209.5120 36

   בן עוז,חנן )ד"ר(   עבודה אסטרטגיה עסקית 209.5125 37

   מלמד,טוביה )ד"ר(   עבודה משאבי אנוש -למידה ארגונית  209.6207 38

   שירמן,שלום )פרופ'(   עבודה משאבי אנוש -ניהול משא ומתן  209.6209 39

   משולם,אילן )פרופ' אמריטוס(   עבודה משאבי אנוש -משאבי אנוש ניהול אסטרטגי של  209.6212 40

   מעין,יאיר )ד"ר(   עבודה משאבי אנוש -הערכת ביצועים ותגמול  209.6213 41

   רבן,דפנה )פרופ'(   עבודה משאבי אנוש -משחק עסקים  209.6228 42

   )גב'( ריכטר,גנית   עבודה משאבי אנוש -משחק עסקים  209.6228 43

   מזרחי,גיל )מנחם( )מר(   עבודה משאבי אנוש -סדנת ביטוח  209.6229 44

   מזרחי,גיל )מנחם( )מר(   עבודה משאבי אנוש -סדנת ניהול סיכונים  209.6239 45

   זאל,דורה )ד"ר(   עבודה ניהול פרויקטים 209.7510 46

   קיסרי,אלכסנדר )השופט(   עבודה הימירגולציה של הסביבה הימית והמשפט  209.7645 47

48 209.8221 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
SYSTEMS - GR 

   אילון,אופירה )פרופ'(   עבודה

   חזן לירן, בתאל )ד"ר( 04/02/2018 מבחן מבוא לחינוך מיוחד 319.1008 1 חינוך מיוחד

   לירן, בתאל )ד"ר(חזן  04/02/2018 מבחן מבוא לחינוך מיוחד 319.1008 2

   חזן לירן, בתאל )ד"ר( 06/02/2018 מבחן תכנון לימודים בחינוך מיוחד 319.2562 3

   חזן לירן, בתאל )ד"ר( 06/02/2018 מבחן תכנון לימודים בחינוך מיוחד 319.2562 4

   שבע )ד"ר(מנצור, בת  -חדד 05/02/2018 מבחן חלק ב'-סטטיסטקה ושיטות מחקר בחינוך 319.4201 5

   לייקין, מרק )פרופ'( 05/02/2018 מבחן רכישת שפה והתפתחותה: תהליכים תקינים ולוק 319.4521 6
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 מועד א'
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       עבודה א -אימונים בהוראה  319.1407 7

       עבודה אימונים בהוראה תחום א 319.1411 8

       עבודה אימונים בהוראה תחום ב 319.1413 9

       עבודה תכנית לל-אימונים בהוראה 319.1415 10

   מנצור,בת שבע )ד"ר( -חדד   עבודה מבוא להתפתחות קוגנטיבית רגשית וחברתית 319.2177 11

       עבודה קורסים בלקויות למידה 319.2255 12

   חצרוני,אורית )ד"ר(   עבודה טכנולוגית סיוע בחינוך מיוחד 319.2401 13

   וייזר,נירית )ד"ר(-קרני   עבודה תיאוריה ותצפית-אוטיזם 319.2406 14

   חכם,אדוה )ד"ר(-זילברשטיין   עבודה תיאוריה ותצפית-לקויות התפתחותיות 319.2408 15

   ארז,אורלי )גב'(   עבודה תיאוריה ותצפית-לקויות שמיעה 319.2412 16

   און,ענבל )ד"ר(-קיונסון בר   עבודה תיאוריה ותצפית-הפרעות רגשיות 319.2414 17

   שיינין,מיכל )ד"ר(   עבודה שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגי 319.2512 18

   און,ענבל )ד"ר(-קיונסון בר   עבודה תיאוריה ותצפית-לל-הפרעות רגשיות 319.2513 19

   חכם,אדוה )ד"ר(-זילברשטיין   עבודה המורה וההוראה בחינוך המיוחד 319.2546 20

   חזן לירן,בתאל )ד"ר(   עבודה תכנון לימודים בחינוך מיוחד 319.2562 21

   חצרוני,אורית )ד"ר(   עבודה תקשורת תומכת וחליפית 319.4501 22

       עבודה פרקטיקום באוטיזם א 319.4513 23

   און,ענבל )ד"ר(-קיונסון בר   עבודה פרקטיקום בהפרעות רגשיות א 319.4515 24

   און,ענבל )ד"ר(-קיונסון בר   עבודה פרקטיקום בהפרעות רגשיות א 319.4515 25

   בנטוב,ג'וי )ד"ר(   עבודה בעיות נפשיות ורגשיות בילדות 319.4530 26

   בנטוב,ג'וי )ד"ר(   עבודה ילדים עם הפרעות התנהגות: מאפיינים חברתיי 319.4535 27

   חצרוני,אורית )ד"ר(   עבודה התערבות, הערכה וסוגיות מתקדמות באוטיזם ו 319.4550 28

   גבאי,יפית )ד"ר(   עבודה אבחון, הערכה וסוגיות מתקדמות באוטיזם ולק 319.4551 29

   גבאי,יפית )ד"ר(   עבודה אבחון, הערכה וסוגיות מתקדמות בהפרעות רגש 319.4555 30

       עבודה קריאה מודרכת 319.4650 31

   גבאי,יפית )ד"ר(   עבודה התפתחותיות-למידה והפרעות נוירו 319.4750 32

   חכם, יוסף )עו"ד( 04/02/2018 מבחן יסודות המשפט לחשבונאים 206.1250 1 כלכלה

   קרסיק, אדוה )גב'(-עבדי 04/02/2018 מבחן מבוא למודלים לינארים 206.2620 2

   זיו, סמדר )ד"ר( 06/02/2018 מבחן יסודות המימון 206.2722 3

   שרון, אורי )רו"ח( 08/02/2018 מבחן סוגיות במדידה חשבונאית א 206.2961 4

   מילר, אלן )ד"ר( 08/02/2018 מבחן תחרות ומבני שווקים 206.3421 5

   הילה )ד"ר(אילן, -נבו 01/02/2018 מבחן הגבלים עסקיים 206.3622 6

   גייר, עמית )ד"ר( 04/02/2018 מבחן כלכלת איכות 206.3757 7
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 סוג שם הקורס קורס # חוג
תאריך בחינה 

 מועד א'
 מרצה ב מרצה א

   זיסר, רונן )רו"ח( 06/02/2018 מבחן דוחות מאוחדים הרחבה 206.3970 8

   מילר, אלן )ד"ר( 07/02/2018 מבחן כלכלה ומשפט 206.3985 9

   אומסי, אבשלום )רו"ח( 13/02/2018 מבחן חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים 206.3990 10

   קפלן, טוד רעואל )פרופ'( 12/02/2018 מבחן 1תאוריה מיקרו כלכלית  206.5200 11

   מילר, אלן )ד"ר( 07/02/2018 מבחן כלכלה ומשפט 206.5707 12

   מלץ,אמנון )ד"ר(   עבודה סמינריון בכלכלה התנהגותית 206.3007 13

   מיכאלי,מרדכי )ד"ר(   עבודה סמינריון בכלכלה חברתית 206.3058 14

   קליגר,דורון )פרופ'(   עבודה סמינריון במימון 206.3061 15

   רצקובסקי,ארנון )רו"ח(   עבודה הכרת דוחות כספיים וניתוחם 206.3219 16

   רעואל )פרופ'(קפלן,טוד    עבודה סמינריון בכלכלה ניסויית וארגון תעשייתי 206.3413 17

   קים,משה )פרופ'(   עבודה ארגון תעשייתי 206.3420 18

   רובינצ'יק,אנה )ד"ר(   עבודה סמינריון בכלכלה ציבורית 206.3425 19

   קים,משה )פרופ'(   עבודה סמינריון בכלכלה אמפירית 206.3427 20

   שריד,אסף )ד"ר(   עבודה חינוך פיננסי 206.3433 21

   בקי,בנימין )ד"ר(   עבודה נושאים בתורת המשחקים 206.3435 22

   קים,משה )פרופ'(   עבודה בנקאות ומוסדות פיננסים 206.3986 23

   מימרן,שלום )רו"ח(   עבודה דוחות מאוחדים ובעיות נבחרות בחשבונאות 206.4074 24

   נח,יצחק )מר(   עבודה נושאים בפיננסית א' 206.4075 25

   בלין,אורטל )גב'(   עבודה נושאים בפיננסית א' 206.4075 26

   דינר,אבישי )מר(   עבודה חוקים אחרים 206.4082 27

   מיכאלי,מרדכי )ד"ר(   עבודה כלכלה חברתית 206.5307 28

   קים,משה )פרופ'(   עבודה נושאים נבחרים בבנקאות. 206.5502 29

       עבודה מחקרפורום  206.5520 30

   רובינצ'יק,אנה )ד"ר(   עבודה פורום דוקטורנטים 206.5527 31

   קפלן,טוד רעואל )פרופ'(   עבודה מכרזים ומנגנוני הגנה 206.5709 32

   להן,יואב )ד"ר(   עבודה DEPARTMENTAL SEMINAR 224.4003 1 מדעי הים

2 224.4009 
SELECTED TOPICS IN COSTAL 
ENVIRONMENTS 

   לזר,מייקל אריק )ד"ר(   עבודה

3 224.4011 GEOCHEMICAL OCEANOGRAPHY קרום,מיכאל דוד )פרופ'(   עבודה   

4 224.4011 GEOCHEMICAL OCEANOGRAPHY חרות,ברק )פרופ'(   עבודה   

5 224.4015 GEOLOGY OF MARINE SEDIMENTS בוקמן,רויטל )ד"ר(   עבודה   

6 224.4022 
PROCESSING AND IMAGING OF SEISMIC 
DATA 

   מקובסקי,יצחק )ד"ר(   עבודה

7 224.4023 PHYSICAL OCEANOGRAPHY כצנלסון,בוריס )פרופ'(   עבודה   
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8 224.4033 LIMNOLOGY AND LIMNOGEOLOGY וולדמן,דוד ניקולס )ד"ר(   עבודה   

9 224.4036 SEAFLOOR MORPHOLOGY לזר,מייקל אריק )ד"ר(   עבודה   

10 224.4037 INTRODUCTION TO GEOLOGY וולדמן,דוד ניקולס )ד"ר(   עבודה   

11 224.4038 INTRODUCTION TO GEOPHYSICS מקובסקי,יצחק )ד"ר(   עבודה   

12 224.4041 
ADVANCED MATHEMATICS FOR MARINE 
SCIENCES 

   כצנלסון,בוריס )פרופ'(   עבודה

13 224.4041 
ADVANCED MATHEMATICS FOR MARINE 
SCIENCES 

   כצמן,רגינה )ד"ר(   עבודה

14 224.4045 MARINE SEDIMENTOLOGY (EILAT) עבודה   
גודמן צ'רנוב,בוורלי ניקול 

 )ד"ר(
  

15 224.4049 
CURRENT TOPICS AND ADVANCEMENTS 
IN MARIN 

   עבודה
גודמן צ'רנוב,בוורלי ניקול 

 )ד"ר(
  

16 224.4050 
RECENT ADVENCEMENTS IN 
GEOPHISICAL SIMUL 

   כצמן,רגינה )ד"ר(   עבודה

17 224.4051 ACTIVE SEAFLOR PROCESSES מקובסקי,יצחק )ד"ר(   עבודה   

18 224.4052 
SEDIMANTARY PROCESSES IN AQUATIC 
ENVIRON 

   בוקמן,רויטל )ד"ר(   עבודה

19 224.4053 
FIELD AND LABORATORY TECHNIQUES 
IN MARIN 

   וולדמן,דוד ניקולס )ד"ר(   עבודה

20 224.4054 
GAS SYSTEMS IN THE ESTERN 
MEDITERRANEAN 

   לזר,מייקל אריק )ד"ר(   עבודה

   גרופר,מורל )פרופ'(   עבודה מימי-יסודות בהנעה ותמרון תת 224.4063 21

   דיאמנט,רועי )ד"ר(   עבודה באותות אקראיים עבור אקוסטיקה תת משיטות   224.4088 22

23 224.4444 SCHOOL SEMINAR וולדמן,דוד ניקולס )ד"ר(   עבודה   

   מס,טלי )ד"ר(   עבודה סמינר מחלקתי 227.4002 24

   לאון,סמדר )ד"ר(-דהבן טבו    עבודה בקרה של תהליכים התפתחותיים: מגנים לעוברי 227.4018 25

   לאון,סמדר )ד"ר(-בן טבו דה   עבודה בקרה של תהליכים התפתחותיים: מגנים לעוברי 227.4018 26

   מס,טלי )ד"ר(   עבודה השפעת שינויים פיזיקלים על הביולוגיה והפז 227.4021 27

   טרייביץ,אביטל )ד"ר(   עבודה ימיים-יסודות בדימות וראייה ממוחשבת תת 227.4022 28

   צ'רנוב,דן )ד"ר(   עבודה השפעת שינויים כימיים ופיזיקליים על אורגי 227.4032 29

   שר,דניאל )ד"ר(   עבודה נושאים נבחרים בפיזיולוגיה ובאקולוגיה כימ 227.4033 30

   )ד"ר(לאון,סמדר -בן טבו דה   עבודה נושאים מתקדמים בבקרה ביולוגית 227.4034 31

   לוטן,תמר )ד"ר(   עבודה ביולוגי מולקולרית של צורבים 227.4035 32

   צ'רנוב,דן )ד"ר(   עבודה ביולוגיה של אלמוגים )אילת( 227.4036 33

   לוטן,תמר )ד"ר(   עבודה ננו מזרקים במדוזות ואלמוגים )אילת( 227.4043 34
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 סוג שם הקורס קורס # חוג
תאריך בחינה 

 מועד א'
 מרצה ב מרצה א

35 227.4049 Statistics and visuazation for Omics ראובן,שולמית )שלי( )גב'(   עבודה   

36 227.4049 Statistics and visuazation for Omics פריבמן,איל )ד"ר(   עבודה   

37 227.4049 Statistics and visuazation for Omics שר,דניאל )ד"ר(   עבודה   

   פריבמן חורש, נועה )גב'( 05/02/2018 מבחן ארגון המחשב ושפות סף 203.1130 1 מדעי המחשב

   קרן, דניאל )פרופ'( 07/02/2018 מבחן 1חדו"א  203.1830 3

   מאיר, אור )ד"ר( 04/02/2018 מבחן מתמטיקה דיסקרטית 203.1850 5

   אשר, יוסף )פרופ'(-בן 01/02/2018 מבחן מבנה מהדרים 203.2130 6

   רבינוביץ, יורי )ד"ר( 08/02/2018 מבחן שיטות הסתברותיות 203.2480 7

   אגבאריה, עדנאן )ד"ר( 02/02/2018 מבחן מערכות מבוזרות 203.3160 8

   פלדמן, דן )ד"ר( 08/02/2018 מבחן לימוד ביג דטה בענן 203.3284 9

     05/02/2018 מבחן אופטימיזציה קומבינטורית 203.3452 10

   פלג, נמרוד )מר( 06/02/2018 מבחן וקולדחיסת תמונה  203.3880 11

   אפרים, ארי )מר( -בן  04/02/2018 מבחן אלגוטריידינג 203.3925 12

     02/02/2018 מבחן מערכות מבוזרות 203.4161 13

     08/02/2018 מבחן לימוד ביג דטה בענן 203.4284 14

   נוימן, אילן )פרופ'( 05/02/2018 מבחן אופטימיזציה קומבינטורית 203.4450 15

     01/02/2018 מבחן מבנה מהדרים 203.6138 16

   קרן, דניאל )פרופ'( 07/02/2018 מבחן 1חדו"א  203.8017 17

   פיגנבלט,גיא )ד"ר(   עבודה Webתכנות  203.3130 18

   מריד,סאמי )מר(   עבודה Webתכנות  203.3130 19

   רבקה )ד"ר(-גרוסמן,מלכה   עבודה הנדסת תוכנה 203.3140 20

   קסייב,גאורגי )מר(   עבודה הנדסת תוכנה 203.3140 21

   פלדמן,דן )ד"ר(   עבודה אלגוריתמים לצמצום מידע 203.3855 26

   פלדמן,דן )ד"ר(   עבודה אלגוריתמים לצמצום מידע 203.3855 27

   דרור, יהודית )ד"ר( 01/02/2018 מבחן )תשכיל(הדרכה בניקוד  105.1016 1 ערבית

   וילוז'ני, רועי )ד"ר( 08/02/2018 מבחן קוראן ופרשנות 105.2080 2

   טאהא, אבראהים )פרופ'( 01/02/2018 מבחן שירה מודרנית 105.2500 3

   וילוז'ני, רועי )ד"ר( 06/02/2018 מבחן קריאה בספרות השיעית 105.2920 4

   חוסיין, עלי )ד"ר( 05/02/2018 מבחן שירה קלסית 105.3021 5

   חוסיין, עלי )ד"ר( 15/02/2018 מבחן הבדיעיאת במורשת הערבית הקלאסית 105.4253 6

   טאהא, אבראהים )פרופ'( 08/02/2018 מבחן גיבוריות בספרות הערבית המודרנית 105.4519 7

   חיים, ורדית )פרופ'(-ריספלר 04/02/2018 מבחן ראשית החייםאתיקה רפואית באסלאם:  105.4862 8

   טאהא, אבראהים )פרופ'( 04/02/2018 מבחן ספרות פמיניסטית 105.4928 9
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 סוג שם הקורס קורס # חוג
תאריך בחינה 

 מועד א'
 מרצה ב מרצה א

   חוסיין,עלי )ד"ר(   עבודה סמינריון מחקר 105.4002 10

   שג'ראוי,קלרה )ד"ר(-סרוג'י   עבודה אלף לילה ולילה בעולם הערבי והמערבי 105.4934 11

   קלינברגר,אהרון )פרופ'(-גבע   עבודה עבודה סמינריונית 105.4997 12

   טאהא,אבראהים )פרופ'(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4997 13

   חיים,ורדית )פרופ'(-ריספלר   עבודה עבודה סמינריונית 105.4997 14

   חוסיין,עלי )ד"ר(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4997 15

   חמדאן,מסעוד )ד"ר(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4997 16

   עבד אלגני,ג'לאל )ד"ר(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4997 17

   דרור,יהודית )ד"ר(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4997 18

   קודסי,ערין )ד"ר( -סלאמה    עבודה עבודה סמינריונית 105.4997 19

   שניר,ראובן )פרופ'(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4997 20

       עבודה עבודה סמינריונית 105.4998 21

   שניר,ראובן )פרופ'(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4998 22

   קלינברגר,אהרון )פרופ'(-גבע   עבודה עבודה סמינריונית 105.4998 23

   טאהא,אבראהים )פרופ'(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4998 24

   חיים,ורדית )פרופ'(-ריספלר   עבודה עבודה סמינריונית 105.4998 25

   חוסיין,עלי )ד"ר(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4998 26

   חמדאן,מסעוד )ד"ר(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4998 27

   חמדאן,מסעוד )ד"ר(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4998 28

   דרור,יהודית )ד"ר(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4998 29

   קודסי,ערין )ד"ר( -סלאמה    עבודה עבודה סמינריונית 105.4998 30

       עבודה עבודה סמינריונית 105.4999 31

   שניר,ראובן )פרופ'(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4999 32

   קלינברגר,אהרון )פרופ'(-גבע   עבודה עבודה סמינריונית 105.4999 33

   טאהא,אבראהים )פרופ'(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4999 34

   חיים,ורדית )פרופ'(-ריספלר   עבודה עבודה סמינריונית 105.4999 35

   חוסיין,עלי )ד"ר(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4999 36

   חמדאן,מסעוד )ד"ר(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4999 37

   עבד אלגני,ג'לאל )ד"ר(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4999 38

   דרור,יהודית )ד"ר(   עבודה עבודה סמינריונית 105.4999 39

   קודסי,ערין )ד"ר( -סלאמה    עבודה עבודה סמינריונית 105.4999 40

   קלינברגר,אהרון )פרופ'(-גבע   עבודה חלק א' -פורום דוקטורנטים  105.5100 41

   לויפר, שלומי )ד"ר( 08/02/2018 מבחן מתמטיקה ופיסיקה 2מבוא למדעים  320.1101 1 ריפוי בעיסוק
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   בתיה )פרופ'( יגר,-אנגל 04/02/2018 מבחן נוירואנטומיה, נוירופיזיולוגיה 320.1164 2

   גוזמן, שלמה )ד"ר( 08/02/2018 מבחן מבוא לסוציולוגיה 320.1416 3

 דבוראק, מיה )גב'( סלע, סוזן )גב'( 01/02/2018 מבחן אדם עיסוק סביבה א -מבוא לריפוי בעיסוק  320.1423 4

   פיש, אירן )גב'( 05/02/2018 מבחן מיומנויות מחשב 320.1434 5

   וייס, תמר )פרופ'( 09/02/2018 מבחן קניזיולוגיה 320.2115 6

   חואיטה, ח'אולה )גב'(-לובאני 02/02/2018 מבחן גריאטרי-ריפוי בעיסוק בתחום הפיזיקלי 320.2129 7

   לב, סמדר )ד"ר( 02/02/2018 מבחן מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה ב' 320.2421 11

   ששון,איילת )ד"ר(-בן   עבודה ביבליוגרפית הדרכה בקריאה 320.1138 12

       עבודה ימי למידה א' 320.1148 13

   זלוטניק,שרון )ד"ר(   עבודה הכנה -ניתוח פעילות  320.1161 14

   זלוטניק,שרון )ד"ר(   עבודה הכנה -ניתוח פעילות  320.1161 15

   פוגל,יעל )ד"ר(   עבודה הכנה -ניתוח פעילות  320.1161 16

   פוגל,יעל )ד"ר(   עבודה אדם עיסוק סביבה א -מבוא לריפוי בעיסוק  320.1180 17

   מאיר,סוניה )גב'(   עבודה הדרכה בקריאה ביבליוגרפית 320.1438 18

   מזרחי,נורית )גב'(   עבודה הכנה -פעילויות טיפוליות  320.1461 19

   אלטרס בן עוזר,עפרה )גב'(   עבודה הכנה -טיפוליות פעילויות  320.1461 20

   סלע,סוזן )גב'(   עבודה א' -מבוא לריפוי בעיסוק תרגיל  320.1481 21

   מזרחי,נורית )גב'(   עבודה א' -מבוא לריפוי בעיסוק תרגיל  320.1481 22

   )ד"ר(פוגל,יעל    עבודה א' -מבוא לריפוי בעיסוק תרגיל  320.1801 23

   ששון,איילת )ד"ר(-בן   עבודה אוכלוסיות עם עיכובים וליקויים בהתפתחות 320.2001 24

   סעד,אלכסנדרא )ד"ר(   עבודה מתודולוגיה וניתוח -מחקר איכותני  320.2100 25

   הידש,גיורא )ד"ר(   עבודה פסיכיאטריה א 320.2113 27

   יגר,בתיה )פרופ'(-אנגל   עבודה ופרספטואלמוטוריתהתפתחות סנסומוטורית  320.2133 28

   ששון,איילת )ד"ר(-בן   עבודה גישות התערבות בריפוי בעיסוק 320.2138 29

   ויסברם פדן,דנה )גב'(   עבודה עקרונות טיפול ושיקום רב"ע פסיכוסוציאלי א 320.2141 30

   )ד"ר(ורבין,צאלה    עבודה פסיכיאטריה א' 320.2413 31

   זלוטניק,שרון )ד"ר(   עבודה גישות התערבות בריפוי בעיסוק 320.2438 32

   זלוטניק,שרון )ד"ר(   עבודה תרגיל -גישות התערבות בריפוי בעיסוק 320.2439 33

   סעד,אלכסנדרא )ד"ר(   עבודה מיומנויות התערבות בגישה של פתרון בעיות 320.3100 34

   סעד,אלכסנדרא )ד"ר(   עבודה מיומנויות התערבות 320.3122 35

   שרויאר,נעמי )ד"ר(   עבודה מיומנויות התערבות 320.3122 36

   ויסברם פדן,דנה )גב'(   עבודה מיומנויות התערבות 320.3122 37

   ויסמן ניצן,מיכל )גב'(   עבודה תאוריה ויישום של קבוצת פעילות 320.3125 38
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   שרויאר,נעמי )ד"ר(   עבודה נגישות סביבה וטכנולוגיה א' 320.3219 39

   רוזנבאום רביב,רונית )גב'(   עבודה מודעות עצמית באמצעות אמנות 320.3230 40

   רוזנבאום רביב,רונית )גב'(   עבודה מודעות עצמית באמצעות אמנות 320.3230 41

   פורליגר,אביטל )גב'(   עבודה תנועהמודעות עצמית באמצעות  320.3231 42

   פורליגר,אביטל )גב'(   עבודה מודעות עצמית באמצעות תנועה 320.3231 43

   יגר,בתיה )פרופ'(-אנגל   עבודה תפקוד של מערכות חושיות לאורך מ-תפקוד ואי 320.3237 44

   קיצוני,רחל )ד"ר(   עבודה סמינר מחקר א' 320.3273 45

   גור אש,יערה )גב'(   עבודה סמינר מחקר א' 320.3273 46

   יגר,בתיה )פרופ'(-אנגל   עבודה סמינר מחקר ב' 320.3275 47

   רוזנבלום,שרה )פרופ'(   עבודה סמינר מחקר ג' 320.3278 48

   רוזנבלום,שרה )פרופ'(   עבודה הדרכה בתהליך ההתפתחות המקצועית 320.3333 49

   סעד,אלכסנדרא )ד"ר(   עבודה הדרכה בתהליך ההתפתחות המקצועית 320.3333 50

       עבודה הדרכה בתהליך ההתפתחות המקצועית 320.3333 51

   קפלוביץ,טל )גב'(-קרן   עבודה אסטרטגיות בחשיבה קלינית 320.3413 52

   ספקטור,נועה )גב'(-וכטל   עבודה אסטרטגיות בחשיבה קלינית 320.3413 53

   וייס,תמר )פרופ'(   עבודה טכנולוגיה מסייעת 320.3415 54

   מרכוס,רבקה שלי )גב'(   עבודה ארגונומיה והשתתפות בעבודה 320.3416 55

       עבודה תיאוריות ויישום של קבוצות פעילות 320.3425 56

   אקר,חנה )גב'(   עבודה מודעות באמצעות אומנות 320.3430 57

   שלם,יפעת )גב'(-צפרי   עבודה מודעות עצמית באמצעות תנועה 320.3431 58

   בקר,ליזה )גב'(   עבודה עיבוד סטטיסטי לסמינר מחקר 320.3458 59

   זלוטניק,שרון )ד"ר(   עבודה א' -סמינר מחקר  320.3466 60

   אלטיט,תמר )גב'(פלי    עבודה א' -סמינר מחקר  320.3466 61

   קיצוני,רחל )ד"ר(   עבודה תאוריות מודלים מסגרות התייחסות בריפוי בע 320.4100 62

   יוסמן,נעמי )פרופ'(   עבודה ומה שביניהם -מהקליניקה למחקר 320.4104 63

   יוסמן,נעמי )פרופ'(   עבודה כלי מדידה והערכה 320.4115 64

   וייס,תמר )פרופ'(   עבודה והערכהכלי מדידה  320.4115 65

   שרויאר,נעמי )ד"ר(   עבודה מיומנויות לראיון וניתוח למתקדמים 320.4119 66

   ויסמן ניצן,מיכל )גב'(   עבודה סמינר הכנה לפרוייקט 320.4121 67

   ששון,איילת )ד"ר(-בן   עבודה איתור ומניעת בעיות התפתחותיות בגיל הרך 320.4144 68

   וייס,תמר )פרופ'(   עבודה טכנולוגיות מתקדמות בשיקום 320.4151 69

   יגר,בתיה )פרופ'(-אנגל   עבודה המוח ותפקוד האדם 320.4156 70

   יגר,בתיה )פרופ'(-אנגל   עבודה עיבוד סנסורי,היבטים נוירופיזיולוגיים 320.4157 71
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   רוזנבלום,שרה )פרופ'(   עבודה ושלהם, בחיי היוליקויי למידה ותפקוד שלי  320.4159 72

       עבודה שש"ס( 4טכנולוגיה מסייעת למתקדמים ) 320.4551 73

       עבודה פרוייקט גמר 320.4555 74

       עבודה שעור בחירה 320.4999 75

   מירב,אריאל )ד"ר(   עבודה סמינר דוקטורט 320.5100 76

   יוסמן,נעמי )פרופ'(   עבודה סמינר דוקטורט 320.5100 77

  ז'רסקי,טל )פרופ'( 01.02.2018 בחינה דיני קניין מורחב 250.2039 78 משפטים

  קמחי, עומר )ד"ר( 06.02.2018 בחינה מורחב -דיני תאגידים  250.2011 79 

 


