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'סמסטר א

חדר בחינהשעת התחלהתאריך בחינהמרצה אשם נוסף ארועשם קורס

06/02/201913:00:00322+324(ר"ד)מעיין , צדקהמועד א- הרמוניה א 124.1100

20/02/201913:00:00322+324(ר"ד)מעיין , צדקהמועד ב- הרמוניה א 124.1100

30/01/201913:00:00322+324(ר"ד)מעיין , צדקה'מועד א' פיתוח שמיעה א124.1102

13/02/201908:30:00322+324(ר"ד)מעיין , צדקה'מועד ב' פיתוח שמיעה א124.1102

27/01/201908:30:00322('פרופ)איתן , שטיינברגמועד א- קונטרפונקט 124.1104

17/02/201908:30:00322('פרופ)איתן , שטיינברגמועד ב- קונטרפונקט 124.1104

30/01/201908:30:00322(ר"ד)ענבל , גוטר' מועד א20-נושאים במוסיקה של המאה ה124.1126

20/02/201908:30:00322(ר"ד)ענבל , גוטר' מועד ב20-נושאים במוסיקה של המאה ה124.1126

23/01/201908:30:00322+324(ר"ד)ענבל , גוטר'מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית מועד א124.1314

17/02/201913:00:00322+324(ר"ד)ענבל , גוטרמבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית מועד ב124.1314

24/01/201913:00:00322('פרופ)תייסיר , אליאס'מיומנויות ביצוע מועד א124.2004

14/02/201913:00:00322('פרופ)תייסיר , אליאס'מיומנויות ביצוע מועד ב124.2004

03/02/201908:30:00322('פרופ)יובל , שקדמועד א' ניתוח יצירות א124.2142

19/02/201908:30:00322('פרופ)יובל , שקד'ניתוח יצירות א מועד ב124.2142

31/01/201908:30:00322('פרופ)עודד , זהבי'מועד א- ' הרמוניה למתקדמים א124.2400

14/02/201908:30:00322('פרופ)עודד , זהבי'מועד ב- ' הרמוניה למתקדמים א124.2400

07/02/201908:30:00322('פרופ)עודד , זהבי'מועד א' פיתוח שמיעה מתקדמים א124.2402

21/02/201908:30:00322('פרופ)עודד , זהבי'מועד ב' פיתוח שמיעה מתקדמים א124.2402

20/01/201908:30:00322('פרופ)יובל , שקד'מועד א' קונטרפונקט מתקדמים א124.2404

10/02/201908:30:00322('פרופ)יובל , שקד'מועד ב' קונטרפונקט מתקדמים א124.2404

23/01/201913:00:00322('פרופ)תייסיר , אליאס'מועד א- תורת המקאם 124.2412

13/02/201913:00:00322('פרופ)תייסיר , אליאס'מועד ב- תורת המקאם 124.2412

29/01/201913:00:00322('פרופ)תייסיר , אליאס'מועד א- פיתוח שמיעה מזרחי124.2580

21/02/201913:00:00322('פרופ)תייסיר , אליאס'מועד ב- פיתוח שמיעה מזרחי124.2580

ט"לוח בחינות מוסיקה תשע



'סמסטר ב

חדר בחינהשעת התחלהתאריך בחינהמרצה אשם נוסף ארועשם קורס

20/06/201908:30:00('פרופ)תייסיר , אליאסמועד א- האזנה עצמית לרפרטואר קאנוני 124.2021

11/07/201908:30:00('פרופ)תייסיר , אליאסמועד ב- האזנה עצמית לרפרטואר קאנוני 124.1021

23/06/201913:00:00(ר"ד)אלון , שב'מועד א- באך .ס.המוסיקה של י124.4238

14/07/201913:00:00(ר"ד)אלון , שב'מועד ב- באך .ס.המוסיקה של י124.4238

03/06/201908:30:00(ר"ד)מעיין , צדקה'מועד א- ' הרמוניה ב124.1101

24/07/201913:00:00(ר"ד)מעיין , צדקה'מועד ב- ' הרמוניה ב124.1101

27/06/201908:30:00(ר"ד)ענבל , גוטר'מועד א- הרמוניה מתקדמים ב 124.2511

18/07/201908:30:00(ר"ד)ענבל , גוטר'מועד ב- הרמוניה מתקדמים ב 124.2511

25/06/201913:00:00('פרופ)תייסיר , אליאס'מועד א- מבוא למוסיקה ערבית 124.1402

16/07/201913:00:00('פרופ)תייסיר , אליאס'מועד ב- מבוא למוסיקה ערבית 124.1402

26/06/201908:30:00(ר"ד)ענבל , גוטר'מועד א- ' מבוא למוסיקה קלאסית רומנטית ב124.1405

17/07/201908:30:00(ר"ד)ענבל , גוטר'מועד ב- ' מבוא למוסיקה קלאסית רומנטית ב124.1405

30/06/201908:30:00('פרופ)יובל , שקדמועד א (חלק ב)מבוא לניתוח יצירות 124.2242

02/07/201908:30:00('פרופ)יובל , שקדמועד ב (חלק ב)מבוא לניתוח יצירות 124.2242

17/06/201913:00:00(ר"ד)עירית , יונגרמן'מבוא לתולדות המוסיקה המערבית מועד א124.1312

08/07/201913:00:00(ר"ד)עירית , יונגרמן'מבוא לתולדות המוסיקה המערבית מועד ב124.1312

02/07/201913:00:00('פרופ)תייסיר , אליאס'מיומנויות ביצוע מועד א124.2005

25/07/201913:00:00('פרופ)תייסיר , אליאס'מיומנויות ביצוע מועד ב124.2005

16/06/201913:00:00(ר"ד)אלון , שב'מקורות פילולוגיה ועריכה מועד א124.5301

07/07/201913:00:00(ר"ד)אלון , שב'מקורות פילולוגיה ועריכה מועד ב124.5301

19/06/201908:30:00(ר"ד)ענבל , גוטר'מועד א - 20נושאים במוסיקה של מאה 124.1410

10/07/201908:30:00(ר"ד)ענבל , גוטר'מועד ב - 20נושאים במוסיקה של מאה 124.1410

23/06/201908:30:00(ר"ד)אלון , שבנושאים במוסיקה של רנסנס מאוחר ו מועד א124.1412

14/07/201908:30:00(ר"ד)אלון , שבנושאים במוסיקה של רנסנס מאוחר ו מועד ב124.1412

19/06/201913:00:00(ר"ד)מעיין , צדקה'מועד א- ' פיתוח שמיעה ב124.1103

10/07/201913:00:00(ר"ד)מעיין , צדקה'מועד ב- ' פיתוח שמיעה ב124.1103

04/07/201908:30:00(ר"ד)ענבל , גוטרפיתוח שמיעה מתקדמים מועד א124.2403

25/07/201908:30:00(ר"ד)ענבל , גוטרפיתוח שמיעה מתקדמים מועד ב124.2403

03/07/201913:00:00('פרופ)תייסיר , אליאס'מועד א- תורת המקאם 124.2413

23/07/201913:00:00('פרופ)תייסיר , אליאס'מועד ב- תורת המקאם 124.2413

טרם נקבע


