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מספר 
  קורס

  מועד  מרצה הקורס   שם הקורס  
  א

  מועד
  ב

  הערכה חלופית
  א פלוס ב

    10.02  20.01  ד"ר גאלה סלגניק  ניתוח ניירות ערך  68720009

    07.02  17.01  ד"ר איריס כהן קנר  בטים בינלאומייםיהתנהגות ארגונית, ה  68720018

    07.02  17.01  פרופ' רמי יוסף  תמחור חוזי ביטוח חיים  68720021

    07.02  27.01  ד"ר חגי כץ  שיטות מחקר   68720023

יקבע אם   18.11  פרופ' רמי יוסף  ניהול עסקי של מערך פנסיוני  68720094
  יהיהי צורך

  כזתורסדנא מ

    10.02  20.01  פרופ' דוד ברוך  עקרונות עסקים בינלאומיים  68720105

התנסות מעשית מרעיון טכנולוגי למיזם   68720154
  עסקי

גב' יפעת  טורבינר 
  מר יוסי שביט

27.01  17.02    

    10.02  20.01  נבון-ד"ר ליאת רמתי  הנעת עובדים בארגונים  68720158

    07.02  17.01  ד"ר יגאל  טור  מתמטיקה למנהל עסקים  68720164

יקבע אם יהיה   2.12  ויניגפרופ' צבי ו  יזמות גלובלית  68720182
  צורך

  סדנא מחול

סמינר יישומי בנושא יצירתיות וגישה   68720191
  ארגונית לסיכון

    17.02  27.01  ד"ר איליה מורגולוב

    17.02  26.01  פרופ' רמי יוסף  סטטיסטיקה והסתברות במנהל עסקים  68720196

    17.02  27.01  ד"ר דני שפירא   ניהול תפעול עסקים   68720197

    14.02  24.01  ד"ר דורית טרייסטר  לחץ בארגונים  68720203

    10.02  20.01  עו"ד אולג ברודט  טק- היבטים משפטיים של יזמות היי  68720208

    14.02  24.01  ד"ר תומר שושי  ניהול סיכונים פיננסיים ואקטואריים  68720215

    25.02  04.02  סידי-גב' מירב ויס  שיווק ותקשורת למטרות חברתיות  68720216

    17.02  27.01  פרופ' חיים לוי  סדנא לניהול תיקי השקעות   68720218

    17.02  27.01  פרופ' נורית זיידמן  ניהול כמפגש אנושי  68720219

    17.02  27.01  ד"ר עינב פרידמן  גיה ויזמותטפרקטיקום בשיווק אסטר  68720221

בלוקצ'יין ויזמות בעולם הביטקוין   68720224
  והמטבעות הדיגיטליים

ייקבע אם   30.12  מר אור סנטו
  יהיה צורך

  סדנא מרוכזת 

אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים שתי   68721011
  הקבוצות

    22.02  01.02  פרופ' עופר עזר

    07.02  17.01  ד"ר עמית גורביץ  דיני עבודה  68721031

    25.02  04.02  פרופ' אילנית גביוס  נסייםניתוח דוחות פינ  68721201

    14.02  24.01  ד"ר הילה טהר  ניהול הפרסום  68721381

    10.02  20.01  ד"ר ענב פרידמן  חקר שווקים  68721461

    07.02  17.01  ד"ר הילה טהר  מדיניות מוצרים  68721561

    10.02  20.01  גב' ענבל אלוני  שיווק שירותים   68722051

    25.02  04.02  ד"ר תום גורדון  התנהגות במנהלמדעי ה  68723081

    17.02  27.01  ד"ר גאלה סלגניק   מימון   68724211

    20.02  30.01  סידי-מירב ויסגב'   ניהול השיווק  68725631

    09.02  19.01  ד"ר איריס כהן קנר  מנהיגות בארגונים  68725991

    14.02  24.01  מר ניר חן  כלכלה ניהולית  68726051

    22.02  01.02  רו"ח שנהה מלול  שתי הקבוצות –חשבונאות   68726091

    17.02  27.01  ד"ר עמוס שור  התנהגות צרכנים  68726651

    10.02  20.01  פרופ' אילנית גביוס  ניהול פיננסי  68727061

    20.02  30.01  ד"ר עמוס שור  משא ומתן: היבטים התנהגותיים  68727471

    07.02  17.01  נורית זיידמן פרופ'  בעבודה מיינדפולנס  68720231

    20.02  30.01  ד"ר חן לבון  מיסוי למנהלים  68720230

  
  

 


