לוח שנת הלימודים תשע"ב 0222 - 0220
סמסטר א' (חורף)

יום א'  - 02.22.22יום ו' 02.2.20

בחינות

יום א'  - 92.1.19יום ו' 9.3.19

סמסטר ב' (אביב)

יום א'  - 4.0.20יום ו' ( * 00...20כולל שבוע השלמות)

בחינות

יום א'  - 92.6.19יום ו' 92.2.19

חגים וחופשות:
פורים
פסח
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל
יום הזיכרון לחללי צה"ל
יום העצמאות
אין לימודים
חג שבועות
יום הסטודנט

יום ה' 2.3.19
מיום ג'  3.2.19עד יום ב' ( 16.2.19ועד בכלל)
יום ג'  - 92.2.19הלימודים יופסקו בשעה ( 16:11קורסים שמתחילים
משעה  16:11ואילך  -לא יתקיימו)
יום ד' 91.2.19
יום ה' 96.2.19
יום ו' 11.1.19
יום א' 92.1.19
טרם נקבע .הלימודים ביום הסטודנט יופסקו בשעה  .2.:22שיעורי
ההשלמה לשיעורים שמתקיימים אחרי השעה  16:11יקבעו בנפרד.

* ימי השלמה לחופשות:
ללומדים בימי א'
ללומדים בימי ב'
ללומדים בימי ג' עד השעה 16:11
ללומדים בימי ג' משעה 16:11
ללומדים בימי ד'
ללומדים בימי ה'
ללומדים בימי ו'

יום א' 12.6.19
הסמסטר מסתיים ביום ו' 11.6.19
הסמסטר מסתיים ביום ו' 11.6.19
יום ג'  12.6.19משעה 16:11
יום ד' 91.6.19
יום ג' ( 3.2.19בחופשת הפסח) ויום ה' 91.6.19
יום ו' 99.6.19

סמסטר ג' (קיץ)**
בחינות

יום א'  – 01.2.20יום ו' 24.1.20
יום ד'  - 12.2.19יום ו' 12.11.19

סמסטר ג' – כלכלה
(למעט תלמידי שנה ג' מסלול ערב**)

יום א'  – 8.2.20יום ו' 02.1.20

שיעורי השלמה ובחינות

יפורסמו בנפרד

במהלך הטקסים לא יתקיימו לימודים ובחינות
טקסי זיכרון -
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
בשעה 11:31
יום ד' 2.11.11
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום ה'  12.2.19בשעה 11:11
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל
בשעה 13:31
יום ג' 92.2.19
פתיחת שנת הלימודים תשע"ג

יום א' 02.22.0220

** תלמידי שנה ג' (מסלול ערב)  -בבתיה"ס לכלכלה ולמדעי ההתנהגות  -סמסטר הקיץ יימשך מיום א' 8.2.20
עד יום ו'  .20.22.20שיעורי ההשלמה ותאריכי הבחינות יפורסמו בנפרד.
הערות:
 .2ימים פתוחים :יום ו'  22.0.20ויום ו'  – 22.5.20לא יתקיימו לימודים/בחינות.
 .0יתכנו שינויים בלוח השנה האקדמי .השינויים יתפרסמו באתר המסלול האקדמי ובמידענט.

