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  לא סופי – גלוח בחינות לסמסטר א' תשפ"

 

מספר 
  קורס

  מועד  מרצה הקורס   שם הקורס  
  א

  מועד
  ב

  הערכה חלופית
  א פלוס ב

    15.2  26.1  שושן-ד"ר גאלה סלגניק  ניתוח ניירות ערך  68720009

    22.2  1.2  פרופ' רמי יוסף  תמחור חוזי ביטוח חיים  68720021

    19.2  30.1  ד"ר חגי כץ   סמינר אמפירי בהתנהגות ארגונית  68720023

ייקבע לפי   21.11  פרופ' רמי יוסף  ניהול עסקי של מערך פנסיוני  68720094
  צורך

הבחינה תתקיים 
  17:30בשעה 

    15.2  26.1  פרופ' דוד ברוך  עקרונות עסקים בינלאומיים  68720105

    15.2  26.1  תום גורדוןד"ר   יםהנעת עובדים בארגונ  68720158

    22.2  2.2  תומר שושיד"ר   מתמטיקה למנהל עסקים  68720164

        פרופ' צבי וויניג  יזמות גלובלית  68720182

    20.2  30.1  פרופ' רמי יוסף  סטטיסטיקה והסתברות במנהל עסקים  68720196

    19.2  30.1  ד"ר דני שפירא   ניהול תפעול עסקים   68720197

    15.2  26.1  עו"ד אולג ברודט  טק- היבטים משפטיים של יזמות היי  68720208

    12.2  23.1  ד"ר תומר שושי  ניהול סיכונים פיננסיים ואקטואריים  68720215

  יתקיימו בחנים      פרופ' חיים לוי  סדנא לניהול תיקי השקעות   68720218

  אחוז עבודה 100      ד"ר ענב פרידמן  פרקטיקום בשיווק אסטרטגיה ויזמות  68720221

    28.2  7.2  ד"ר ירון להב  מימון למנהל עסקים  68720229

    26.2  6.2  רו"ח איאד אחמד  מיסוי למנהלים  68720230

    15.2  26.1  ד"ר דני שפירא  היבטים מתקדמים בניהול השיווק למנהל עסקים  68720233

    15.2  26.1  פרופ' עופר עזר  אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים   68721011

    22.2  2.2  ד"ר עמית גורביץ  דיני עבודה  68721031

    2.3  9.2  פרופ' אילנית גביוס  ניתוח דוחות פיננסיים  68721201

    12.2  23.1  ד"ר הילה טהר  ניהול הפרסום  68721381

  אחוז עבודה 100      ד"ר ענב פרידמן  חקר שווקים  68721461

    26.2  6.2  ד"ר הילה טהר  מדיניות מוצרים  68721561

    15.2  26.1  גב' ענבל אלוני  שיווק שירותים   68722051

    28.2  7.2  ד"ר תום גורדון  מדעי ההתנהגות במנהל  68723081

    19.2  30.1  שושן-ד"ר גאלה סלגניק  מימון   68724211

  בחינת בית   26.2  6.2  ד"ר רחלי ברקן  ניהול השיווק  68725631

    15.2  26.1  ד"ר איריס כהן קנר  מנהיגות בארגונים  68725991

    22.2  2.2  פרופ' עופר עזר  תורת המשחקים למנהלים  68726041

    12.2  23.1  מר ניר חן  כלכלה ניהולית  68726051

    28.2  7.2  מלול ברו"ח שנה  שתי הקבוצות –חשבונאות   68726091

    19.2  30.1  ד"ר עמוס שור  התנהגות צרכנים  68726651

    2.3  9.2  ץד"ר חגי כ  לחץ ושחיקה בניהול   68727031

    19.2  30.1  פרופ' אילנית גביוס  ניהול פיננסי  68727061

    12.2  23.1  ד"ר עמוס שור  משא ומתן: היבטים התנהגותיים  68727471

  
  

 


