לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תשע"ב – 2011 - 2012
יום ראשון ללימודים

יום א' ,כה' תשרי תשע"ב

230//0//

חופשת חנוכה*

יום א' כט' כסלו תשע"ב

250/20//

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

יום א' ,כז' טבת תשע"ב

22110102

מועדי בחינות סמסטר א' מועדי א'23110102 – 20112102:
מועדי ב'01113102 – 1011/102 :
יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

יום ד' ,כט' בשבט תשע"ב

220/20/2

חופשת פורים

מיום ד' ,יג' אדר תשע"ב ועד ליום ו' ,טו' אדר תשע"ב

10113102 – 11113102

חופשת פסח

מיום ה' ,יג' ניסן תשע"ב ועד ליום ו' ,כא' ניסן תשע"ב

1/111102 – 03111102

חידוש הלימודים

יום א' ,כג' ניסן תשע"ב

0/111102

יום הזיכרון ויום העצמאות

מיום ד' ,ג' באייר תשע"ב ועד יום ה' ,ד' באייר תשע"ב

2/111102 – 21111102

יום הסטודנט

יום ג' ,א' סיון תשע"ב

2211/102

חופשת חג השבועות

יום א' ,ו' סיון תשע"ב

2011/102

יום השלמת שעות

יום ב' ,יד'' סיון תשע"ב

11111102

יום אחרון ללימודים בסמסטר ב'

יום ו' ,יח' סיון תשע"ב

/10/00/2

מועדי בחינות סמסטר ב' מועדי א'01111102 – 11110102 :
מועדי ב'11110102 -20110102 :
11110102

יום ראשון ללימודים בסמסטר קיץ

יוםא' ,יח' תמוז תשע"ב

צום ט' באב

יום א' ,י' באב תשע"ב

21110102

ראש השנה

מיום א' ,כט' אלול תשע"ב ועד ליום ג' ,ב'

01111102 – 01111102

תשרי תשע"ג
יום כיפור

מיום ג' ,ט' תשרי תשע"ג ועד יום ד' ,י' תשרי

2/111102 – 21111102

מיום א' ,יד' תשרי תשע"ג ועד יום ב' ,כב'

31111102 – 11101102

תשע"ג
סוכות

תשרי תשע"ג
יום אחרון ללימודים בסמסטר קיץ

יום ד' ,כד' תשרי תשע"ג

01101102

מועדי בחינות סמסטר קיץ  -מועדי א'00101102 – 01101102 :
מועדי ב' 21101102 – 01100102 :
יום ראשון ללימודים בשנת תשע"ג

יום א',ה' חשון תשע"ג

2/0//0/2

 בימי החנוכה ,יופסקו הלימודים בין השעות  00:11עד  00:71לצורך הדלקת נרות משותפת במרכזהאוניברסיטאי .לאחר מכן , ,הלימודים יימשכו כרגיל.
 בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ד' כו' בניסן תשע"ב 01014001 -ייפסקו הלימודים בשעה.01:71
 ביום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ה' כז' בניסן תשע"ב –  01014001בשעות  11:40 -01:71תתקייםעצרת זיכרון .בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.
 בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,יום ג' ב' באייר תשע"ב 14014001,משעה  01:71עד 00:00תתקיים עצרת זיכרון .הלימודים

יסתיימו בשעה .01:71

* המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות לוח זמנים זה לפי שיקול דעתו.

