
24.6.2013מעודכן לתאריך  -תשע"ד  -  תוכנית לימודים  -  מסלולים ללא תיזה

מערכות מידע  -  סמסטר 1ניהול  -  סמסטר 1שיווק  -  סמסטר 1מימון  -  סמסטר 1
שעהיוםשם קורס (1)שעותשעהיוםשם קורס (1)שעותשעהיוםשם קורס (1)שעותשעהיוםשם קורס (1)שעות

8ועקרונות הניהול83ועקרונות הניהול83ועקרונות הניהול103ועקרונות המימון4
11וניהול השיווק 1131וניהול השיווק 1131וניהול השיווק 1931אחשבונאות פיננסית3
20אעקרונות מ"מ למ"מ182אמחסני נתונים182אמחסני נתונים152אמחסני נתונים2
18אשיטות מחקר162אשיטות מחקר162אשיטות מחקר172אשיטות מחקר במימון2
16אשיטות כמותיות בניהול202אשיטות כמותיות בניהול202אשיטות כמותיות בניהול82ושיטות כמותיות בניהול2
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מערכות מידע  -  סמסטר 2ניהול  -  סמסטר 2שיווק  -  סמסטר 2מימון  -  סמסטר 2
שעהיוםשם קורס (2)שעותשעהיוםשם קורס (2)שעותשעהיוםשם קורס (2)שעותשעהיוםשם קורס (2)שעות

11וחשבונאות פיננסית113וחשבונאות פיננסית83וחשבונאות פיננסית183אעקרונות הניהול3
20אניתוח מערכות א82ושיטות מחקר מתקדמות122ושיטות מחקר מתקדמות82ובחירת תיק השקעות3
9וכלכלת מערכות מידע162אהתנהגות ארגונית202אקבלת החלטות בשיווק162אמימון בינלאומי2

18אמערכות אחסון182אמוטיבציה בעבודה162אהתנהגות צרכנים2
16אאבטחת איכות202אמשאבי אנוש182אשיווק חברתי112וניהול שיווק 31

11
שיטות מחקר מתקדמות - 1

תרגיל
שיטות מחקר מתקדמות - 111ו

תרגיל
10ו

11
1212

מערכות מידע  -  סמסטר 3ניהול  -  סמסטר 3שיווק  -  סמסטר 3מימון  -  סמסטר 3
שעהיוםשם קורס (3)שעותשעהיוםשם קורס (3)שעותשעהיוםשם קורס (3)שעותשעהיוםשם קורס (3)שעות

8ועקרונות המימון104ועקרונות המימון104ועקרונות המימון174אמכשירים פיננסיים2
20אכריית נתונים וגילוי ידע162אניהול שינוי ארגוני162אניהול מותגים192אניהול פיננסי3
16אממשל מקוון82וניהול חדשנות ויזמות202אשיווק שירותים122וניתוח ניירות ערך2
16:18ד/הסמינר מ"מ (א)16:182דסמינריון ניהול (א)182דסמינריון שיווק (א)182דסמינריון מימון (א)2

18אאסטרטגיה עסקית202אאסטרטגיה עסקית182אאסטרטגיה עסקית82ואסטרטגיה עסקית2
18איחסי עבודה82ותקשורת שיווקית102ויישומי מחשב במימון2
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מערכות מידע  -  סמסטר 4ניהול  -  סמסטר 4שיווק  -  סמסטר 4מימון  -  סמסטר 4
שעהיוםשם קורס (4)שעותשעהיוםשם קורס (4)שעותשעהיוםשם קורס (4)שעותשעהיוםשם קורס (4)שעות

16:18ד/הסמינר מ"מ (ב)16:182דסמינריון ניהול (ב)182דסמינריון שיווק (ב)182דסמינריון מימון (ב)2

20דפרקטיקום מערכות מידע202דסמינר אסטרטגיה עסקית162דפרקטיקום שיווק162דפרקטיקום מימון2

8:14ומשחק עסקים8:142ומשחק עסקים8:142ומשחק עסקים8:142ומשחק עסקים2

בעלות שליטה וניהול 2
היבטים פיננסיים

18אמידע בקבלת החלטות162אתהליכי קבלת החלטות182אמדיניות מוצרים182א

2
20אניהול תיק אג"ח

2
16אמדיניות מחירים

2
18אניהול עפ"י דיני עבודה

2
מדיניות מ"מ ואסטרטגיות 

עסקים אלקטרוניים
20א

16אניהול פרוייקטי תוכנה1010102
12

14דפרקטיקום חברת בר-אילן142דפרקטיקום חברת בר-אילן142דפרקטיקום חברת בר-אילן142דפרקטיקום חברת בר-אילן2

קורסים חלופיים לפטור  -  סמסטר א'

מועדים חלופייםשעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעות - משחק עסקים
20במשחק עסקים202אהשוק הסיני112וניהול השירות122ומימון נדל"ן2

2
יסודות המימון 

102וההתנהגותי
9ומנהיגות בניהול

2
סוגיות נבחרות במשאבי 

16אאנוש

קורסים חלופיים לפטור  -  סמסטר ב'

שעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעותמשחק עסקים - מועדים חלופיים
10וניתוח רשתות חברתיות112וניהול קונפליקטים82ותקשורת ופרסום182במשחק עסקים2
20במשחק עסקים2


