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  'סמסטר א –רשימת סדנאות פקולטיות לכלל תלמידי תואר שני לשנת לימודים תשפ"ג 

  

  נק"ז 1סדנא זו חובה לכלל תלמידי תואר שני בפקולטה ומקנה 

 

 שם סדנא תאריך ושעה מיקום

 

 מס' קורס קבוצה שם מרצה

+300חדר   

 1קומה

14בניין   

26/12/2022 

08:30-20:30 

מתודולוגיות פרקטיות 

אתגר חברתי -למנהלים  

 610-5-0100 1 מר אדם ביסמוט

+300חדר   

 1קומה

14בניין   

01/01/2023 

08:30-20:30 

מתודולוגיות פרקטיות 

אתגר חברתי-למנהלים   

 610-5-0100 2 מר אדם ביסמוט

+300חדר   

 1קומה

14בניין   

02/01/2023 

08:30-20:30 

מתודולוגיות פרקטיות 

אתגר חברתי-למנהלים  

 610-5-0100 3 מר אדם ביסמוט

  

  מתוך רשימה זו 2טים צריכים לבחור דננק"ז סטו 3על מנת לצבור  –סדנאות אלו לבחירת הסטודנטים 

  

 שם סדנא קבוצה תאריך ושעה מיקום

 

 מס' קורס  שם מרצה

חדר 

עסקאות 

 קומת כניסה

15בניין   

31/10/2022 

08:30-20:30 

מחזון  -מתודולוגיות פרקטיות למנהלים  1

 למעשה

0107-5-610  ד"ר גרניט אלמוג ברקת   

חדר 

עסקאות 

 קומת כניסה

15בניין   

02/11/2022 

08:30-20:30 
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 300חדר 

15בניין   

14/11/2022 

08:30-20:30 

פתרון  -מתודולוגיות פרקטיות למנהלים  1

מורכבותדילמות ניהוליות   

0102-5-610  שלום-מר קובי בר  

 300חדר 

15בניין   

19/12/2022 

08:30-20:30 

סיפור -מתודולוגיות פרקטיות למנהלים  1

 המספרים

  ד"ר דני קריבושי

   

0101-5-610  

 300חדר 

15בניין   

11/01/2023 

08:30-20:30 

תובנות  -מתודולוגיות פרקטיות למנהלים  1

ושוק ההוןמעשיות על עולם ההשקעות   

  מר פול קליין

  

0104-5-610  

 300חדר 

 בניין 15

09/01/2023 

08:30-20:30 

 

הובלת  -מתודולוגיות פרקטיות למנהלים  1

צוותים וניהול שותפויות חוצה גבולות בעתות 

 שגרה וחירום

 610-5-0103  ד"ר איריס נחמיה

 300חדר 

 בניין 15

06/11/2022 

08:30-20:30 

כלי ניהול  -פרקטיות למנהלים מתודולוגיות  1

 במשברים תקשורתיים ורשתות חברתיות

  ד"ר אמיר בוחבוט

 

0105-5-610  

300חדר   

15בניין   

20/11/2022 

08:30-20:30 

ניהול מנטלי -מתודולוגיות פרקטיות למנהלים 1

 לשיפור ביצועים: תיאוריה ופרקטיקה

  אלי-פרופ' מיקי בר

  מר ליאור ליפשיץ

610-5-0108 

300חדר   

15בניין   

21/11/2022 

08:30-20:30 

שיווק מבוסס -מתודולוגיות פרקטיות למנהלים 1

 נתונים

 610-5-0109  מר יגאל אביב

300חדר   

15בניין   

13/11/2022 

08:30-20:30 

אסטרטגיית -מתודולוגיות פרקטיות למנהלים 1

חשיבה חזותית ככלי המקדם יכולת ניהול 

 גבוהה

 610-5-0110  ד"ר אורנת לב ער

300חדר   

15בניין   

05/12/2022 

08:30-20:30 

 8-מיתוג ב-מתודולוגיות פרקטיות למנהלים 1

 שעות: המתכון הבסיסי למותג מנצח

 610-5-0111  מר איתן שוורץ

   

  -ניתן למצוא את פרטי הסדנאות באתר הבית של הפקולטה לניהול בקישור הבא

https://in.bgu.ac.il/fom/ExecPrograms/Pages/workshops.aspx  

  

  


