
26.07.20מעודכן לתאריך -  ייתכנו שינויים  תוכנית מצטייני תואר ראשון-  א "תשפ

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

מתוקשב---עקרונות הניהול3מתוקשב---עקרונות הניהול3מתוקשב---עקרונות הניהול123ומימון בינלאומי2
מתוקשב---ניהול השיווק3מתוקשב---ניהול השיווק3מתוקשב---ניהול השיווק3מתוקשב---ניהול השיווק3
16אמבוא ליזמות162גמבוא ליזמות162גמבוא ליזמות82ועקרונות המימון4
18אניתוח מערכות א182גמחסני נתונים182גמחסני נתונים172אחשבונאות פיננסית3

18אניהול ידע20גדירקטורים202גדירקטורים202אדירקטורים2
20אדירקטורים142

20אטיפוח מצוינות בשירות1212

12

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 פיננסית193אחשבונאות פיננסית163אחשבונאות פיננסית193גניהול פיננסי3

11וויזואליזציה162אשיטות מחקר מתקדמות193אשיטות מחקר מתקדמות113ומ מימון"שמ3

9וויזואליזציה10והתנהגות ארגונית82ואסטרטגיה עסקית82ובחירת תיק השקעות3

18אמחסני נתונים בעולם נתוני עתק122וניהול שירות בינלאומי102והתנהגות צרכנים162גמכשירים פיננסיים3

12
שיווק דיגיטאלי ושיווק 2

במדיה חברתית

18אמערכות אחסון12וניהול ופיתוח צוות12ו

שיווק מיזמים טכנולוגיים 

בהיבט הגלובלי

16/20אכריית נתונים וגילוי ידע82וניהול חדשנות ויזמות122ו

20 /16איסודות הסייבר82וערים חכמות120

1211

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

18דמ"פרקטיקום מ102ועקרונות המימון104ועקרונות המימון184דסמינריון מימון2

18דמ"סמינריון מ202גמימנויות ניהול182גאסטרטגיה שיווקית2

10ועקרונות המימון184דסמינריון ניהול162גB2Bשיווק לעסקים 82ומחסני נתונים2

18ג(מתוקשב) בכריית נתונים Rיישומי 82ואסטרטגיה עסקית182דסמינריון שיווק182גניתוח ניירות ערך2

8ואסטרטגיה עסקית182גי דיני עבודה"ניהול עפ202דפרקטיקום שיווק102ואסטרטגיה עסקית2

20גניהול פרויקטי תוכנה812122

14

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

18גבינה מלאכותית182דפרקטיקום ניהול202א'פרקטיקום השקעות א2

שיווק מיזמים טכנולוגיים 2

בהיבט הגלובלי

18דפרקטיקום משחק עסקים10ו
16גמשחק עסקים2

8ןמתקפות והגנות בעולם הסייבר122וסוגיות נבחרות במנהיגות102ושימושי ביג דאטה בשיווק20אסדנה במימון חברות

8ואסטרטגיה בינלאומית12ומשחק עסקים בינלאומי162אמשחק עסקים2

10וניתוח רשתות חברתיות102וניהול קונפליקטים202גמשחק עסקים18אח"ניהול תיק אג2

10וניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע10וניהול בין תרבותי12וכלים יישומיים בשיווק דיגיטלי82ובעיות נבחרות במימון2

יסודות המימון 3

ההתנהגותי

82ואסטרטגיה בינלאומית10ו
12וכריית טקסט

12ונושאים נבחרים בסייבר12ומשחק עסקים בינלאומי1162

1610/  20גמשחק עסקים

18גניהול שינוי ארגוני2

10

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

דוחות כספיים ובעיות 2

חשבונאיות

דוחות כספיים ובעיות 102ו

חשבונאיות

20בפרקטיקום יזמות102ו

18דייזום חברות הזנק202אטיפוח מצוינות בשירות2

8ושיווק חברתי2

'סמסטר א- קורסי השלמה כללי 
'סמסטר ב- קורסים חלופיים לפטור /יזמות פ"סמסטר קיץ תש- תחליף פטור 'סמסטר ב- קורסים חלופיים לפטור שעהיוםקורס השלמהשעות

שעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעות10ומתמטיקה3

18דייזום חברות הזנק מתקדם2מתוקשב---מבוא לכלכלה מיקרו2

20בייזום חברות הזנק2מתוקשב---מבוא לכלכלה מאקרו2

דירקטורים 
שעהיוםקורס חלופישעות

18בניתוח דוחות כספיים2

20בדירקטורים למתקדמים2


