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  חשבונאות - א"תשע 'סמסטר א -לוח בחינות 
  

  שעה  יו�   'מועד ב  שעה  יו�  'מועד א  ש� המרצה  ש� הקורס

  'שנה א

בחינת  –אנגלית רמת מתחילי� 
  ביניי�

    10:00  'ג  07/12/2010  

  10:00  'ג  22/02/2011  10:00  'א  09/01/2011    אנגלית רמת מתחילי�

  10:00  'ג  01/03/2011  09:00  'ו  14/01/2011  צפנת קולווי�' גב  'מתמטיקה א

  10:00  'ב  14/03/2011  16:00  'ד  19/01/2011  צפנת קולווי�' גב  'שיטות סטטיסטיות א

  10:00  'ג  22/03/2011  16:00  'ד  26/01/2011  ח ח� שאשו"רו  מכינה בחשבונאות

  12:00  'ג  08/03/2011  10:00  'ד  02/02/2011  ר אופיר ברנע"ד  מיקרו -מבוא לכלכלה 

 10:00  'ב  07/02/2011  ח אייל אסייג"רו  *יישומי מחשב
16:00  

  10:00  'ג  29/03/2011

  10:00  'ג  05/04/2011  09:00  'ו  11/02/2011  ר מוטי צוילינג"ד  'יסודות המשפט א

  'שנה ב

בחינת  –אנגלית רמת בינוני 
  ביניי�

    10:00  'ג  07/12/2010  

  13:00  'ב  14/02/2011  16:00  'ג  11/01/2011  ר שלמה טרבה"ד  מבוא למדעי ההתנהגות

  13:00  'א  20/02/2011  16:00  'ב  17/01/2011  ר מוטי צוילינג"ד  מבוא לשיווק

  16:00  'ה  24/02/2011  09:00  'ו  21/01/2011    אנגלית רמת בינוני

  10:00  'א  06/03/2011  10:00  'ה  27/01/2011  ח שלומי וינר"רו  'בעיות מדידה בחשבונאות א

  16:00  'ה  17/03/2011  16:00  'ה  03/02/2011  ח איריס שטרק"רו  י�דיני תאגיד

  12:00  'ד  23/03/2011  16:00  'ה  10/02/2011  ר רימונה פלס"ד  תמחיר וחשבונאות ניהולית

  'שנה ג

  09:30  'א  27/02/2011  09:30  'א  16/01/2011  ח שלמה דאובר"רו  'מאזני� מאוחדי� א

  12:00  'ה  24/03/2011  12:00  'ה  03/02/2011  ח אייל אסייג"רו  ביקורת חשבונות

ח אס� "ד ורו"עו  מיסוי מקרקעי�
  ישועה

  10:00  'א  13/03/2011  10:00  'ד  09/02/2011

  
  .16:00וחלק בשעה  10:00בקורס יישומי מחשב הקבוצה תפוצל לשתיי� חלק מהסטודנטי� יבחנו בשעה *
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  חשבונאות – א"עתש –סו� שנה  -לוח בחינות 
                
  שעה  יו�  ' מועד ב  שעה  יו�  'מועד א  ש� המרצה  ש� הקורס

  'שנה א

בחינת  –אנגלית רמת בינוני 
  ביניי�

    10:00  'ג  12/04/2011  

  16:00  'א  24/07/2011  10:00  'ד  15/06/2011  צפנת קולוי�' גב  'שיטות סטטיסטיות ב

  09:00  'ו  05/08/2011  10:00  'א  19/06/2011    גלית רמת בינוניאנ

  10:00  'ד  03/08/2011  10:00  'א  26/06/2011  ח ח� שאשו"רו  'יסודות החשבונאות א

  10:00  'ד  10/08/2011  09:00  'ו  01/07/2011  צפנת קולוי�' גב  'מתמטיקה ב

  16:00  'א  21/08/2011  10:00  'ד  06/07/2011  גיא קפלנסקיר "ד  מבוא למימו�

  16:00  'א  28/08/2011  10:00  'ג  12/07/2011  רחל שלו� גילה' גב  מאקרו -מבוא לכלכלה 

  10:00  'א  04/09/2011  16:00  'א  17/07/2011  ר מוטי צוילינג"ד  'יסודות המשפט ב

  סמסטר קי�

 –אנגלית רמת מתקדמי� 
  בחינת ביניי�

    10:00  'ד  17/08/2011  

  10:00  'א  23/10/2011  10:00  'ה  22/09/2011  ח ח� שאשו"רו  'יסודות החשבונאות ב

  10:00  'ה  27/10/2011  10:00  'ב  26/09/2011    אנגלית רמת מתקדמי�

  'שנה ב

 –אנגלית רמת מתקדמי� 
  בחינת ביניי�

    12:00  'א  03/04/2011  

  09:00  'ו  29/07/2011  09:00  ' ו  17/06/2011  ח יובל גרנות"רו  'בעיות מדידה בחשבונאות ב

  10:00  'ה  04/08/2011  09:00  ' ו  24/06/2011  ר רימונה פלס"ד  חשבונאות ניהולית מתקדמת

  10:00  'ה  11/08/2011  10:00  'ה  30/06/2011  ר מוטי צוילינג"ד  מבוא למערכות מידע

  16:00  'ה  18/08/2011  10:00  'ד  06/07/2011    אנגלית רמת מתקדמי�

  10:00  'ה  25/08/2011  10:00  'ד  13/07/2011  סייגח אייל א"רו  יסודות ביקורת חשבונות

  סמסטר קי�

אתיקה בניהול ואחריות 
  חברתית

  10:00  'ה  27/10/2011  10:00  'ג  27/09/2011  ר לאה שילה"ד

  10:00  'א  13/11/2011  10:00  'ד  05/10/2011  ר ליאור דוידאי"ד  'דיני מיסי� א

  'שנה ג

  10:00  'ה  21/07/2011  10:00  'ה  16/06/2011  ח שלמה דאובר"רו  'מאזני� מאוחדי� ב

  10:00  'ה  28/07/2011  16:00  'ה  23/06/2011  ר ליאור דוידאי"ד  'דיני מיסי� ב

  09:00  'ו  05/08/2011  09:00  'ו  01/07/2011  ח חני שוש�"רו  סוגיות נבחרות בחשבונאות

  10:00  'ה  18/08/2011  10:00  'ה  14/07/2011  ח אייל אסייג"רו  טכנולוגיות מידע

  סמסטר קי�

  10:00  'ב  10/10/2011  10:00  'א  11/09/2011  ד שי ארונובי*"עו  מיסוי בינלאומי

  10:00  'א  16/10/2011  10:00  'א  18/09/2011  שי ארונובי*ד "עו  מ ומיסי� עקיפי�"מע

אתיקה בניהול ואחריות 
  חברתית

  10:00  'ה  27/10/2011  10:00  'ג  27/09/2011  ר לאה שילה"ד

מערכות מידע  ביקורת
  ממוחשבות

  10:00  'ב  31/10/2011  10:00  'ב  03/10/2011  ח אייל אסייג"רו

  
  
  .ולוחות המודעות אתר האינטרנט לעקוב אחר  באחריות התלמיד, ייתכנו שינויי�. 1

  
   .'מומל* לגשת לבחינות במועדי א .2
  

 .מו בהמש- באתר האינטרנטולסמסטר קי* יפורס' לסמסטר ב' לוחות מועדי� מיוחדי� לבחינות סמסטר א .1
  

  . האפשרות להבח� במועדי� מיוחדי� מוגבלת לשתי בחינות בלבד בשנת לימודי� אחת .2
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