
       
  לא סופי – תש"פלוח בחינות לסמסטר א'    

מספר 
 קורס

 מועד מרצה הקורס  שם הקורס  
 א

 מועד
 ב

 26.2 5.2 גאלה סלגניקד"ר  ניתוח ניירות ערך 68720009
התנהגות ארגונית , היבטיים  68720018

 בינלאומיים
 17.2 27.1 ד"ר איריס כהן קנר

 17.2 27.1 רמי יוסף פ'פרו תמחור חוזי ביטוח חיים 68720021
 26.2 5.2 חגי כץד"ר  התנהגותהשיטות מחקר במדעי  68720023
 5.3 13.2 אברהם-גב' שני מלכה חשיבה יצרתית  68720046
 5.3 13.2 פרופ' נורית זיידמן ראיון תצפית , קבוצת מיקוד 68720102
 26.2 5.2 פרופ' דוד ברוך עקרונות עסקים בינלאומיים 68720105
 26.2 5.2 ד"ר גיא יוגב טק ומוצרים חדשניים-שיווק היי 68720129
התנסות מעשית מרעיון טכנולוגי  68720154

 למיזם עסקי
גב' יפעת  טורבינר 

 מר יוסי שביט
5.2 26.2 

סמינר  –טק בישראל -תעשיית ההיי 68720155
 אמפירי

 20.2 30.1 אל-פרופ' רפי בר

 26.2 5.2 נבון-ליאת רמתיגב'  הנעת עובדים בארגונים 68720158
68720164 

 
 2.3 10.2 טור גאל ד"ר י מתמטיקה למנהל עסקים

 2.3 10.2 רו"ח חן לבון מיסוי פנסיוני 68720167
 2.3 10.2 ד"ר דני שפירא בין כלכלה לשיווק 68720171
סטטיסטיקה והסתברות במנהל  68720196

 עסקים
 20.2 30.1 פרופ' רמי יוסף

 20.2 30.1 ד"ר דני שפירא  תפעול עסקים ניהול  68720197
 23.2 2.2 ד"ר דורית טרייסטר לחץ בארגונים 68720203
 23.2 2.2 עו"ד אולג ברודט טק-היבטיים משפטיים של יזמות היי 68720208
 20.2 30.1 ד"ר ירון להב ניתוח ארועים במימון 68720212
 23.2 2.2 תומר שושיד"ר  ניהול סיכונים פיננסיים ואקטואריים 68720215
 20.2 30.1 ד"ר עינב פרידמן פרקטיקום בשיווק אסטרגיה ויזמות 68720221
 אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים 68721011

 שתי הקבוצות
 28.2 7.2 עופר עזרפרופ' 

 17.2 27.1 עמית גורביץ ד"ר דיני עבודה 68721031
 20.2 30.1 ד"ר אורית מילוא אופציות וחוזים עתידיים 68721181
 20.2 30.1 קנר-ד"ר איריס כהן סוגיות נבחרות בניהול משאבי אנוש 68721341
 23.2 2.2 ד"ר הילה טהר ניהול הפרסום 68721381
 20.2 30.1 פרופ' עודד לוינגרט חקר שווקים 68721461
 17.2 27.1 יצחק-ד"ר הילה טהר מדיניות מוצרים 68721561
 26.2 5.2 ' ענבל אלוניגב שיווק שירותים  68722051
 2.3 10.2 ד"ר אברהם רייטמן יזמות עסקית בינלאומית 68722081
 23.2 2.2 רחלי ברקןפרופ'  התנהגות במנהלהמדעי  68723081
 20.2 30.1  ד"ר גאלה סלגניק מימון  68724211
 17.2 27.1 גב' גל גוטמן ניהול השיווק 68725631
 26.2 5.2 איריס כהן קנרד"ר  מנהיגות בארגונים 68725991
 26.2 5.2 מר ניר חן כלכלה ניהולית 68726051
/חן רו"ח יורם חדד  שתי הקבוצות – חשבונאות 68726091

 לבון
7.2 28.2 

 26.2 5.2 ד"ר עמוס שור התנהגות צרכנים 68726651
 20.2 30.1 פרופ' נורית זיידמן תרבות ועסקים בילנאומיים 68727021
 17.2 27.1 פרופ'  חיים לוי בינלאומי מימון 68727011
 26.2 5.2 ירון להבד"ר  ניהול פיננסי 68727061
 20.2 30.1 ד"ר עמוס שור גברים ונשים בעולם העבודה 68727091
 17.2 27.1 פרופ' דוד ברוך סמינר-אסיטרגיה בינלאומית 68727451
 2.3 10.2 ד"ר עמוס שור משא ומתן: היבטיים התנהגותיים 68727471

 


