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מספר 
 קורס

מועד  מועד א מרצה הקורס  שם הקורס  
 ב

 הערות

 מבחן בקמפוס 26.7 6.7 רמי יוסף פרופ'  תמחור חוזי ביטוח פנסיונים 68720022
 מבחן בקמפוס 29.7 8.7 ד"ר חגי כץ תנהגות השיטות מחקר במדעי ה 68720023
 מבחן בית 2.8 13.7 ד"ר אברהם רייטמן אינטגרציה כלכלית ועסקית  68720024

 מבחן בקמפוס 5.8 15.7 ד"ר שרון ברקן וניהולם בניית צוותים 68720117

 עבודה 100% 22.7 1.7 פרופ' אילנית גביוס מדידת ביצועי מנהלים 68720143

 עבודותשתי  29.7 8.7 גב' יפעת טורבינר התנסות מעשית 68720154
 מבחן בקמפוס 2.8 13.7 ד"ר יגאל טור מתמטיקה למנהל עסקים 68720164
 ביתמבחן  26.7 5.7 ד"ר הילה טהר בעידן דיגיטאלי שיווק ויראלי 68720177
סמינר יישומי בנושא יצירתיות וגישה  68720191

 ארגונית לסיכון
 עבודה 100% 22.7 1.7 ד"ר איליה מורגלוב

 מבחן בקמפוס 26.7 6.7 טורבינר' יפעת גב חדשנות 68720181
 מבחן בית 5.8 15.7 ד"ר חגי כץ בהתנהגות אזרחית אמפיריסמינר  68720187
 עבודות 2 5.8 15.7 ד"ר גיא יוגב ניהול קשרי לקוחות 68720192

 מבחן בקמפוס 22.7 1.7 פרופ' רמי יוסף סטטיסטיקה 68720196
 מבחן בקמפוס 17.8 1.7 שפיראד"ר דני  ניהול תפעול עסקים  68720197

לוגיה ויזמות בעולם של טכנ-פינטק 68720210
 פיננסית

ד"ר אורית מילוא 
 כהן

 מבחן בקמפוס 29.7 8.7

 בחינת בית 5.8 15.7 ד"ר תומר שושי תרחישי קיצון בעולם פיננסי 68720214
 סדנא    ד"ר גאלה סלגניק קרנות נאמנות וקרנות גידור 68720217
סדנא לניהול תיקי השקעות הלכה  68720218

 למעשה
ת דועבו 22.7 1.7 פרופ' יורם קורל

 מסכמות
 ביתמבחן  20.08 24.7 גב' שנהב מלול אוריינות הכרחית –שכר ומיסים  68720220
 עבודה 100% 22.7 1.7 ד"ר ענב פרידמן גיה ויזמותטם בשיווק אסטרופרקטיק 68720221
אתיקה עסקית: סוגיות בשיווק ובייעוץ  68720223

 ארגוני
 מבחן בית  10.8 28.6 פרופ' יותם לוריא

 מבחן בית  27.7 5.7 ד"ר ליאת רמתי נבון אימון אישי ועסקי 68720225
דוד  פרופ' X 3אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים  68721011

 /פרופ' ברוך
 פרופ' עופר עזר

 מבחן בקמפוס 9.8 19.7

 מבחן בקמפוס 29.7 8.7 פרופ' שמואל האוזר ופציות וחוזים עתידייםא 68721181

  בקמפוסמבחן  29.7 8.7 קנר-ד"ר איריס כהן סוגיות נבחרות בניהול משאבי אנוש 68721341

 מבחן בקמפוס 2.8 13.7 רו"ח יורם חדד דיני מיסים 68721441
 דהעבו 100% 22.7 1.7 פרופ' עודד לוונגרט חקר שווקים 68721461

 מבחן בקמפוס 29.7 8.7 גב' ענבל אלוני בינלאומישיווק  68721661
 מבחן בית  10.8 28.6  פרופ' רחלי ברקן מדעי התנהגות במנהל  68723081
 מבחן במקפוס 22.7 1.7 ד"ר גאלה סלגניק מימון 68724211
 מבחן בית 26.7 5.7 גב' גל גוטמן ניהול השיווק  68725631
 בקמפוסמבחן  17.8 1.7 קנר-ד"ר איריס כהן בארגונים מנהיגות 68725991
 מבחן בקמפוס 26.7 6.7 פרופ' עופר עזר חשיבה אסטרטגית 68726041
 מבחן בקמפוס 29.7 8.7 מר ניר חן כלכלה ניהולית 68726051
 קבוצה של יורם חדד חשבונאות 68726091

 חשבונאות קבוצה של חן לבון
רו"ח יורם חדד/ד"ר 

 חן לבון
19.7 
17.7 

 מבחן בקמפוס 9.8
 מבחן בית

 מבחן בית 29.7 8.7 ד"ר עמוס שור התנהגות צרכנים 68726651
 עבודות 19.7 28.6 צור פניגשטייןד"ר  הערכת שווי חברות 68727001
 מבחן בקמפוס 29.7 8.7 פרופ' חיים לוי בחירת תיקי השקעות 68727011
 מבחן בית 22.7 1.7 ד"ר ירון להב ניהול פיננסי   68727061


