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  102711028 חע"תש תואר שני -לוח שנת הלימודים
 

 בחשון ב'  יום א'  11.11.12 (1) היום הראשון ללימודים

 בכסלו כ'  ' ויום  8.11.12  סוף מחצית ראשונה 

 בכסלו כ"ב   יום א'  11.11.12   שנייהתחילת מחצית 

 בכסלו טכ" ' איום  12.11.12 (1) חנוכהחופשת 

 בשבט 'י '  ויום  16.1.18 (1) ראשוןהיום האחרון לסמסטר ה

 בשבט  י"ז יום ו'  1.1.18 יום פתוח

 באדר גי" '  דיום  18.1.18 (2) תענית אסתר

 י"ד באדר '  היום  1.3.18 (3) פורים

 באדר י"ז    'איום  8.3.18 (1) היום הראשון לסמסטר השני

 כ"ג בניסן '  איום  8.8.18 יום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסחה

 ' באיירג   'דיום  18.8.18 (5()3) מערכות ישראליום הזיכרון לחללי 

 ' באיירד    'היום  11.8.18 (3) יום העצמאות

 באייר ב"י  ' ויום  12.8.18  סוף מחצית ראשונה 

 באייר די"  יום א'  11.8.18 שנייהתחילת מחצית 

  בהמשך יפורסם (6) יום הסטודנט

 ו' בסיון  א'יום  11.5.18 (3) חופשת שבועות

 בתמוז' ב 'ויום  15.6.18 (1) סמסטר השניהיום האחרון ל

*  *  * 

 בתמוז הכ"  יום א'  8.2.18 היום הראשון לעונת לימודי הקיץ

 באב' י ' איום  11.2.18 (3) צום ט' באב

 16.8.18-מ (5) המרוכזת חופשת הקיץ
 31.8.18-עד

 באלול' ט"ו יום א'
 באלול' כ  'ויום 

 באלולי"ג  ' ויום   18.8.18 היום האחרון לעונת לימודי הקיץ

 21000-23000בין  ה אחת,בימים אלה יופסקו הלימודים לשע – טכסי זיכרון

 בניסן זכ" 'היום  11.8.18 (8) ס יום השואהקט

 באייר ' ב 'ג יום 12.8.18 (5) מערכות ישראלס יום הזיכרון לחללי קט
 
 מלוח השנה האוניברסיטאי. המועדים שונים  בתכנית לתארים מתקדמים לניהולבפקולטה  (2)

 חופשת חנוכה ובחינות פסיכומטריות (1)

 בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה. (3)

 11.11יסתיימו הלימודים בשעה  כרון לשואה והגבורהיבערב יום הז (8)

 .18.11יסתיימו הלימודים בשעה  כרון לחללי מערכות ישראליבערב יום הז (5)

 .11.11בשעה  ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים (6)

 . 18.11בצום תענית אסתר הלימודים מסתיימים בשעה  (2)
 

 תלמידים רשאים להיעדר בהתאם לרשימת החגים של עדותיהם ולאחר שיעדכנו מראש את מזכירויות החוגים. 
 

כאים למועדים מיוחדים במבחנים בקורסי זתלמידים הצמים בימי צום ותענית או במהלך חודש צום הרמדאן 
 11.11ובה, המתחילים לאחר השעה ח
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