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י"ב כסלו תשפ"ב שלישי יום  

16/11/21 

 לוח בחינות מוסיקה, סמסטר א' תשפ"ב
 

 מספר חדר שעת התחלה תאריך בחינה מרצה  רועישם נוסף א קורס בן קורסמס 

 322+324 -משכן לאמנויות  08:30:00 24/01/2022 זהבי, עודד )פרופ'( מועד א -הרמוניה א    124.1100

 322+324 -משכן לאמנויות  08:30:00 15/02/2022   מועד ב -הרמוניה א    124.1100

 322+324 -משכן לאמנויות  08:30:00 27/01/2022 עודה, וסים )ד"ר( מועד א' -מבוא למוסיקה ערבית    124.1402

 322+324 -משכן לאמנויות  13:00:00 17/02/2022   מועד ב' -מבוא למוסיקה ערבית    124.1402

 322+324 -משכן לאמנויות  08:30:00 02/02/2022 גוטר, ענבל )ד"ר( מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית מועד א' 124.1404 124.1314

 322+324 -משכן לאמנויות  08:30:00 16/02/2022   מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית מועד ב 124.1404 124.1314

 322+324 -משכן לאמנויות  08:30:00 30/01/2022 שקד, יובל )פרופ'( מבוא לניתוח יצירות מועד א   124.2250

 322+324 -משכן לאמנויות  08:30:00 13/02/2022   מבוא לניתוח יצירות מועד ב   124.2250

 –מדרגה  + כיתות מחשבים בניין רבין 17:00:00 17/01/2022 יונגרמן, עירית )ד"ר( מבוא לתולדות המוסיקה המערבית מועד א' 124.1400 124.1311
 7036   +2007 

 577 -כיתות מחשבים בניין ראשי  13:00:00 07/02/2022 מבוא לתולדות המוסיקה המערבית מועד ב' 124.1400 124.1311

 011 -מעבדת המחשבים  13:00:00 31/01/2022 ברוך, תומר )מר( יה, מועד א'מוסיקה וטכנולוג   124.2245

 08:30:00 14/02/2022   מוסיקה וטכנולוגיה, מועד ב'   124.2245

 )בחינה פרטנית( 322 -משכן לאמנויות  08:30:00 01/02/2022 גוטר, ענבל )ד"ר( מיומנויות ביצוע מערבי, מועד א'   124.2009

 )בחינה פרטנית( 322 -משכן לאמנויות  13:00:00 15/02/2022   מיומנויות ביצוע מערבי, מועד ב'   124.2009

 322+324 -משכן לאמנויות  08:30:00 25/01/2022 זהבי, עודד )פרופ'( מועד א' 20-נושאים במוסיקה של המאה ה 124.1409 124.1126

 322+324 -משכן לאמנויות  08:30:00 10/02/2022   מועד ב' 20-המאה הנושאים במוסיקה של  124.1409 124.1126

 322+324 -משכן לאמנויות  17:00:00 20/01/2022 צדקה, מעיין )ד"ר( פיתוח שמיעה א' מועד א'   124.1102

 322+324 -משכן לאמנויות  13:00:00 10/02/2022   פיתוח שמיעה א' מועד ב'   124.1102

 322+324 -משכן לאמנויות  13:00:00 18/01/2022 אליאס, תייסיר )פרופ'( מועד א' -תורת המקאם  124.4412 124.2412

 322+324 -משכן לאמנויות  13:00:00 08/02/2022   מועד ב' -תורת המקאם  124.4412 124.2412
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