
5.2.2017מעודכן לתאריך -  ייתכנו שינויים בתוכנית  ח"המתחילה בתשע-   למצטייני תואר ראשון  MBAתוכנית 

1סמסטר -  מערכות מידע  1סמסטר -  ניהול  1סמסטר -  שיווק  1סמסטר -  מימון  

שעהיום(1)שם קורס שעותשעהיום(1)שם קורס שעותשעהיום(1)שם קורס שעותשעהיום(1)שם קורס שעות

עקרונות הניהול3עקרונות הניהול3עקרונות הניהול103ועקרונות המימון4

ניהול השיווק163גמבוא ליזמות162גמבוא ליזמות192גמבוא ליזמות2

18אמ"מחסני נתונים למ2ניהול השיווק3ניהול השיווק163גחשבונאות פיננסית3

16אמבוא ליזמות202גמחסני נתונים182גמחסני נתונים2עקרונות הניהול3

מחקר וניתוח כמותי2מחקר וניתוח כמותי2מחקר וניתוח כמותי2ניהול השיווק3

1812גניהול שינוי ארגוני15122

14

2סמסטר -  מערכות מידע  2סמסטר -  ניהול  2סמסטר -  שיווק  2סמסטר -  מימון  

שעהיום(2)שם קורס שעותשעהיום(2)שם קורס שעותשעהיום(2)שם קורס שעותשעהיום(2)שם קורס שעות

8וחשבונאות פיננסית193גחשבונאות פיננסית193גחשבונאות פיננסית193גניהול פיננסי3

18אניתוח מערכות א162גשיטות מחקר מתקדמות163גשיטות מתקדמות בחקר שווקים113ומ מימון"שמ2

11ומבוא ליעוץ אנליטי122והתנהגות ארגונית102וניהול השיווק מתקדם82ובחירת תיק השקעות3

20אמערכות אחסון8וניהול חדשנות ויזמות122והתנהגות צרכנים172גמימון בינלאומי2

20אויזואליזציה10וקבלת החלטות. ת82ושיווק ופרסום באינטרנט102

16איסודות הסייבר12122

11

3סמסטר -  מערכות מידע  3סמסטר -  ניהול  3סמסטר -  שיווק  3סמסטר -  מימון  

שעהיום(3)שם קורס שעותשעהיום(3)שם קורס שעותשעהיום(3)שם קורס שעותשעהיום(3)שם קורס שעות

10ועקרונות המימון104ועקרונות המימון104ועקרונות המימון184גמכשירים פיננסיים2

18גניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע202גמיומנויות ניהול162גניהול מותגים162גמחסני נתונים2

18ד(א)מ "סמינר מ202ד(א)סמינריון ניהול 202גשיווק לעסקים202גיישומי מחשב במימון2

8ואסטרטגיה עסקית82ואסטרטגיה עסקית202ד(א)סמינריון שיווק 102וניתוח ניירות ערך2

20גמתקפות והתגוננות סייבר182גמשאבי אנוש182גאסטרטגיה שיווקית202ד(א)סמינריון מימון 2

201212דפרקטיקום שיווק122וח"ניהול תיק אג2

1214

4סמסטר -  מערכות מידע  4סמסטר -  ניהול  4סמסטר -  שיווק  4סמסטר -  מימון  

שעהיום(4)שם קורס שעותשעהיום(4)שם קורס שעותשעהיום(4)שם קורס שעותשעהיום(4)שם קורס שעות

18ד(ב)מ "סמינר מ202דסמינר אסטרטגיה עסקית202ד(ב)סמינריון שיווק 182דפרקטיקום מימון2

משחק עסקים2משחק עסקים2משחק עסקים2משחק עסקים2
16דמ"פרקטיקום מ182גניהול קונפליקטים182גאסטרטגיה עסקית202ד(ב)סמינריון מימון 2

20גניהול פרוייקטי תוכנה162גדעיכה ומשבר בארגונים162גשיטות בקביעת מחירים162גאסטרטגיה עסקית2

16גפיתוח ויישום טכנולוגיות חדשות202ד(ב)סמינריון ניהול 1882גבעיות נבחרות במימון2

20גניהול סיכונים2

102

 -R-  או-נושאים נבחרים בסייבר 

18גרשתות- או

1212

'סמסטר א- יזמות 'סמסטר א- קורסים חלופיים לפטור 'סמסטר א- קורסים חלופיים לפטור 'סמסטר א- קורסים חלופיים לפטור 
שעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעות

2

12ויסודות המימון ההתנהגותי

2

10וניהול קונפליקטים

2

16אדעיכה ומשבר בארגונים
2

16בפרקטיקום יזמות

18בהון סיכון ויזמות בישראל122וסוגיות נבחרות במנהיגות82וכוחם של יחסי הציבור2

18דייזום חברות הזנק201אטיפוח מצוינות בשירות2

10ושיווק שירותים2שעהיום'סמסטר א- משחק עסקים 

10ומשחק עסקים2

'סמסטר ב- קורסים חלופיים לפטור /יזמות 'סמסטר ב- קורסים חלופיים לפטור 'סמסטר ב- קורסים חלופיים לפטור 20דמשחק עסקים2
שעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעות18במשחק עסקים2

18דייזום חברות הזנק111ומשפט עסקי192גל"ניהול עסקים בינ202במשחק עסקים2

2

20אתחרות וריכוזיות בעולם העסקים

2

18אניהול ידע92ופיתוח עסקים בסין

20בייזום חברות הזנק2סמסטר קיץ- קורסים חלופיים לפטור 

18בניהול חדשנות ויזמות2שעהיוםקורס חלופישעות

2
תחרות וריכוזיות בעולם 

העסקים

10ו
2

16אמידע בקבלת החלטות

מתוקשב

2

מתוקשב

מתוקשב

מפורט להלן מפורט להלןמפורט להלןמפורט להלן

מתוקשב

מתוקשבמתוקשבמתוקשב

מתוקשבמתוקשב

מתוקשבמתוקשב


