
. הרישום לקורסים יתקיים במידע האישי בלבד בהתאם לתאריכי הרישום

שם מורהעד שעהמשעהיוםסמסטרמכסהשם השעורמספר שעור

09:0012:30א

09:0012:30ג

17:0020:15ב

17:0020:15ד

17:0020:15א

17:0020:15ג

5500210-30' ר גופול אולגה"ד09:0014:30הב35טרום בסיסי ב-אנגלית

 קוט ויקטוריה09:0014:30בב35טרום בסיסי ב-אנגלית5500210-31

 מיכאלי מרינה15:0020:00בב35טרום בסיסי ב-אנגלית5500210-34

 קוט ויקטוריה09:0014:30דב35טרום בסיסי ב-אנגלית5500210-35

 פאר הרצל09:0014:30גב35טרום בסיסי ב-אנגלית5500210-36

 קוט ויקטוריה15:0020:00בב35בסיסי-אנגלית5500310-20

 אופק יואל09:0014:30בב35בסיסי-אנגלית5500310-21

 עטר יעקב אלי אלן09:0014:30דב35בסיסי-אנגלית5500310-22

 רוזנברג אורלי15:0020:00אב35בסיסי-אנגלית5500310-23

09:0011:45א

09:0011:45ג

 חיטמן עודד14:3019:30הב35בריאות. בסיסי מ-אנגלית5500310-25

 עטר יעקב אלי אלן16:0021:00גב35בסיסי עבודה סוציאלית-אנגלית5500310-26

 רוזנברג אורלי09:0014:30אב35בסיסי-אנגלית5500310-27

 פאר הרצל09:0014:30דב35בסיסי-אנגלית5500310-28

 ארפי זרה13:0018:15גב35בסיסי-אנגלית5500310-29

 מיכאלי מרינה09:0014:30בב35בסיסי-אנגלית5500310-33

.ף"קורסי אנגלית סמסטר ב תש

.  סטודנטים בקורס35הרישום מתקיים על בסיס מקום פנוי ועד 

.יתכנו שינויים בקורסים עד לסיום תקופת הרישום

יפתח לכלל הסטודנטים בסמוך לפתיחת הסמסטר  (עבודה סוציאלית' לדג)הרישום לקורסים המיועדים למחלקות 

.ועל בסיס מקום פנוי בקורס

5500010-12' שפילקין אולגה' גבב35טרום בסיסי א-אנגלית

 שמר אבישגב35בסיסי-אנגלית5500310-24

5500010-04' ב דמרי חגיתטרום בסיסי א-אנגלית 35

 דמרי חגיתב35בריאות. מ' טרום בסיסי א-אנגלית5500010-10



 חיטמן עודד08:0013:30וב35בסיסי עובדים-אנגלית5500310-35

ר גופול אולגה"ד15:0020:00הב35בסיסי-אנגלית5500310-37

שפילקין אולגה' גב09:0014:30הב35בסיסי-אנגלית5500310-38

 פאר הרצל09:0014:30אב35בסיסי-אנגלית5500310-39

5500510-20'  רוזנברג אורלי12:0015:30גב35מתקדמים א-אנגלית

5500510-23'  דמרי חגית13:0016:30בב35מתקדמים א-אנגלית

5500510-27'  עטר יעקב אלי אלן09:0012:30הב35מתקדמים א-אנגלית

5500510-28'  דמרי חגית09:0012:30בב35מתקדמים א-אנגלית

5500510-29'  משה יהודית12:0015:30גב35מתקדמים א-אנגלית

 עטר יעקב אלי אלן08:0011:30גב35בריאות.מ' מתקדמים א-אנגלית5500510-30

 רוזנברג אורלי08:0011:30גב35בריאות.מ' מתקדמים א-אנגלית5500510-33

5500510-34'  שמר אבישג09:0012:30הב35מתקדמים א-אנגלית

5500510-35'  ארפי זרה09:0012:30גב35מתקדמים א-אנגלית

5500510-36' ר פיכמן סבטלנה"ד09:0012:30אב35מתקדמים א-אנגלית

5500510-37' ר גופול אולגה"ד09:0012:30דב35מתקדמים א-אנגלית

5500510-39' ר גופול אולגה"ד09:0012:30אב35מתקדמים א-אנגלית

5500510-40
הפרעות ' מתקדמים א-אנגלית

בתקשורת ופזיותרפיה
 חיטמן עודד17:0020:15בב35

מר מסטיי דוד17:0020:15גב35עבודה סוציאלית' מתקדמים א-אנגלית5500510-41

 ארפי זרה10:0013:30וב35עובדים' מתקדמים א-אנגלית5500510-42

5500510-43'  כהן נעמי17:0020:15הב35מתקדמים א-אנגלית

5500510-46'  שמר אבישג12:0015:30גב35מתקדמים א-אנגלית

5500510-47'  כהן נעמי17:0020:15דב35מתקדמים א-אנגלית

 דמרי חגית09:0012:30דב35מקוון' מתקדמים א-אנגלית5500510-75

 דמרי חגית09:0012:30דב35מקוון' מתקדמים א-אנגלית5500510-76

 משה יהודית08:0011:30גב35בריאות.מ'  מתקדמים ב-אנגלית5500610-13

5500610-16'  פאר הרצל15:0018:15אב35מתקדמים ב-אנגלית

5500610-25' ר מנס עדינה"ד09:0012:30בב35מתקדמים ב-אנגלית

5500610-27'  דמרי חגית13:0016:30דב35מתקדמים ב-אנגלית

 לוי שמרית 08:0011:30וב35בריאות. מ'  מתקדמים ב-אנגלית5500610-28

 משה יהודית16:0019:15גב35עבודה סוציאלית' מתקדמים ב-אנגלית5500610-29

5500610-30'  כהן נעמי09:0012:30דב35מתקדמים ב-אנגלית



5500610-31'  פאר הרצל09:0012:30בב35מתקדמים ב-אנגלית

5500610-32
הפרעות - ' מתקדמים ב-אנגלית

בתקשורת ופזיותרפיה
 גנדלסמן אירינה17:0020:15בב35

5500610-35' אגינסקי נטלי' גב17:0020:15דב35מתקדמים ב-אנגלית

5500610-36'  עטר יעקב אלי אלן09:0012:30אב35מתקדמים ב-אנגלית

5500610-38' ר פיכמן סבטלנה"ד09:0012:30בב35מתקדמים ב-אנגלית

5500610-41'  עטר יעקב אלי אלן13:0016:30הב35מתקדמים ב-אנגלית

5500610-42'  קוט ויקטוריה09:0012:30אב35מתקדמים ב-אנגלית

5500610-43' שרית כהן09:0012:30דב35מתקדמים ב-אנגלית

5500610-60MBA מתקדמים ב-אנגלית  כהן נעמי13:0016:30הב35'

ר גופול אולגה"ד17:0020:15אב35מקוון'  מתקדמים ב-אנגלית5500610-65

ר גופול אולגה"ד17:0020:15אב35מקוון'  מתקדמים ב-אנגלית5500610-66

 עטר יעקב אלי אלן12:0015:30גב35מקוון'  מתקדמים ב-אנגלית5500610-75

 עטר יעקב אלי אלן12:0015:30גב35מקוון'  מתקדמים ב-אנגלית5500610-76

 כהן נעמי13:0016:30דב35מקוון'  מתקדמים ב-אנגלית5500610-77

 מיכאלי מרינה09:0012:30הב35מקוון'  מתקדמים ב-אנגלית5500610-78

 מיכאלי מרינה13:0016:30הב35מקוון'  מתקדמים ב-אנגלית5500610-79

 כהן נעמי13:0016:30דב35מקוון'  מתקדמים ב-אנגלית5500610-95

 אופק יואל08:0010:45וב35מקוון'  מתקדמים ב-אנגלית5500610-96

 אופק יואל11:0013:30וב35מקוון'  מתקדמים ב-אנגלית5500610-97


