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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 הניהול3מתוקשב---ניהול השיווק3

16אמבוא ליזמות2מתוקשב---ניהול השיווק3מתוקשב---ניהול השיווק83וחשבונאות פיננסית3

10/12וויזואליזציה202אמבוא ליזמות182אמבוא ליזמות162אמימון חברות4

20אניתוח מערכות ועיצוב מידע182אהתנהגות ארגונית162אדירקטורים202אדירקטורים2

20אניהול ידע16אדירקטורים202אטיפוח מצויינות בשירות200אטיפוח מצויינות בשירות0

18אדירקטורים02מתוקשב---B2Bשיווק לעסקים 112ואסטרטגיה עסקית2

141212
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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

17אחשבונאות פיננסית163אחשבונאות פיננסית193אחשבונאות פיננסית173אמדע נתונים בתחום הפיננסים2

מימון ושוקי הון , כלכלה3

בינלאומיים

10ויסודות הסייבר192אשיטות מחקר מתקדמות163אשיטות מחקר מתקדמות193א

18אכריית נתונים וגילוי ידע82ואנליטיקה עסקית בניהול82ואסטרטגיה עסקית112והשקעות בניירות ערך3

שיווק דיגיטאלי ושיווק במדיה 82ואקונומטריקה פיננסית3

חברתית

8וכריית נתונים וגילוי ידע102וניהול שירות בינלאומי102ו

מחסני נתונים בעולם נתוני 102וניהול פרויקטים100ושיווק מיזמים טכנולוגיים0

עתק

20א

20אמערכות אחסון122ואסטרטגיה עסקית122והתנהגות צרכנים112

12וניהול פרויקטים12122

15

 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"סמינריון מ182דסמינריון ניהול162דסמינריון שיווק162אניתוח ניירות ערך2

20אאסטרטגיה עסקית162אעקרונות המימון164אעקרונות המימון184אבעיות נבחרות במימון2

18דמ"פרקטיקום מ102וניהול בין תרבותי122וכלים יישומיים בשיווק דיגיטלי202אסדנה במימון חברות2

מתקפות והגנות בעולם 102וניהול קונפליקטים120ויצירתיות בשיווק ופיתוח מוצרים202אפרקטיקום השקעות

הסייבר

8ו

מתוקשב--- בכריית נתוניםRיישומי 80ואסטרטגיה בינלאומית102ושימושי ביג דאטה בשיווק82ומכשירים פיננסיים תלויים3

10וניתוח רשתות חברתיות122וסוגיות נבחרות במנהיגות100וסוגיות עסקיות מתקדמות בשיווק110וניהול פיננסי3

ניהול סיכונים וטכנולוגיות 80ומשחק עסקים202אמשחק עסקים182דסמינריון מימון2

מידע

10ו

12ונושאים נבחרים בסייבר82ומשחק עסקים14

14
12וטכנולוגיות לניהול נתוני עתק120ומשחק עסקים בינלאומי

12

12

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

18דמ"סמינריון מ182דסמינריון ניהול162דסמינריון שיווק182דסמינריון מימון2

18אעקרונות המימון124וניהול שירות בינלאומי162דפרקטיקום שיווק162איסודות המימון ההתנהגותי2

16אבינה מלאכותית122וניהול ופיתוח צוות0מתוקשב---B2Bשיווק לעסקים 162אחשבונאות ניהולית0

8/12ומשחק עסקים202אניהול שינוי ארגוני182אנושאים מתקדמים בשיווק102ומשחק עסקים2

12וCRISCפרקטיקום 182אמיומנויות ניהול162אקבלת החלטות צרכניות182גמשחק עסקים0

18דמ"פרקטיקום מ100וי דיני עבודה"ניהול עפ202אאסטרטגיה שיווקית182אניהול תיק אגח2

10וטרנספורמציה דיגיטלית202דפרקטיקום ניהול18122אפינטק- טכנולוגיה פיננסית 0

10וכריית טקסט200דפרקטיקום משחק עסקים0

81214

'סמסטר א- קורסים חלופיים לפטור /יזמות 'סמסטר א- קורסים חלופיים לפטור 'סמסטר א- קורסים חלופיים לפטור 'סמסטר א- קורסי השלמה 
שעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס השלמהשעות

20בפרקטיקום יזמות2מתוקשב---עסקים בעולם רב תרבותי2מתוקשב---השפעות חברתיות בניהול2מתוקשב---מבוא לכלכלה מיקרו2

2מתוקשב---מבוא לכלכלה מאקרו2

10ומתמטיקה3

'סמסטר ב- קורסים חלופיים לפטור 

'סמסטר ב- קורסים חלופיים לפטור /יזמות שעהיוםקורס חלופישעות

שעהיוםקורס חלופישעותמתוקשב---ניהול מותגים2

18בניהול חדשנות ויזמות2

20בייזום חברות הזנק2

דירקטורים 
שעהיוםקורס חלופישעות

18בניתוח דוחות כספיים2

20בדירקטורים למתקדמים2


