
:חובות אוניברסיטאים לכלל הסטודנטים

  https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns: |(151- הרישום לקורסים כלליים הנו תחת  רכיב רוח וחברה- למסלול הדו מחלקתי)ניהול מערכות מידע + חד מחלקתי - לצפייה בקורסים כלליים הפתוחים למסלולים 

ז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצה' מסמעמד הקורס

08:0011:00'בר דיקלה אלישע"דניתוח נתונים למנהלים1

08:0010:00'ארותם איזק' גבניתוח נתונים למנהלים.תר11

12:0014:00'ארותם איזק' גבניתוח נתונים למנהלים.תר12

14:0017:003'הר שרון ברקן"דמבוא להתנהגות ארגונית מאקרו268110042

14:0016:002'במר קובי בר שלום , ר אילן לוי"ד(הקורס מתקיים בשפה האנגלית)מבוא ליזמות 168110265

14:0017:003'גמר יניב משהכלכלה וחברה468110273

12:0015:00'דח יניב שני"רוחשבונאות ניהולית1

10:0012:00'אמר עידו כהןחשבונאות ניהולית.תר11

14:0016:00'אמר עידו כהןחשבונאות ניהולית.תר12

11:0014:003'גר קובי מורבינסקי"דמבוא לשיווק268112041

11:0014:00'במאיה פינגר' גבמבוא למימון2

14:0016:00'אשחר דיגמי' גבמבוא למימון. תר21

12:0014:00'אשחר דיגמי' גבמבוא למימון. תר22

17:0020:003'גמר אריגיא ברגרשיווק ותקשורת בניהול עסקי ספורט168110250בחירהניתן לבחור כקורס 

ז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצה' מסמעמד הקורס

11:0014:00'בר תומר שושי"ד, ר דיקלה אלישע"דניתוח נתונים למנהלים2

10:0012:00'אנופר רביב' גבניתוח נתונים למנהלים.תר21

08:0010:00'אנופר רביב' גבניתוח נתונים למנהלים.תר22

11:0014:003'גר שרון ברקן"דמבוא להתנהגות ארגונית מאקרו368110042

18:0020:002'במר קובי בר שלום , ר אילן לוי"ד(הקורס מתקיים בשפה האנגלית)מבוא ליזמות 368110265

08:0011:003'גר ירון אמזלג"דכלכלה וחברה268110273

12:0015:00'דח יניב שני"רוחשבונאות ניהולית1

10:0012:00'אמר עידו כהןחשבונאות ניהולית.תר11

14:0016:00'אמר עידו כהןחשבונאות ניהולית.תר12

15:0018:00'דח יניב שני"רוחשבונאות ניהולית2

14:0016:00'אמר רון שפיראחשבונאות ניהולית.תר21

17:0019:00'אמר רון שפיראחשבונאות ניהולית.תר22

14:0017:003'בר קובי מורבינסקי"דמבוא לשיווק368112041

08:0011:00'במר לירן מימונימבוא למימון1

14:0016:00'אמר סהר באסון מבוא למימון.תר11

16:0018:00'אמר סהר באסון מבוא למימון.תר12

17:0020:003'גמר אריגיא ברגרשיווק ותקשורת בניהול עסקי ספורט168110250בחירהניתן לבחור כקורס 

ז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצה' מסמעמד הקורס

11:0014:00'דמר בן רחמוט, ר רועי זיוון"דפיתוח תוכנה מונחה עצמים336411421

14:0015:00'אנעם גאון' גב, מאיה לביא' גבפיתוח תוכנה מונחה עצמים.תר3136411421

09:0012:003'גמר דוד קודיש, ליאור פינק' פרופיסודות מערכות מידע336414141

14:0017:00'בר דיקלה אלישע"דמבוא לסטטיסטיקה לניהול1

10:0012:00'אמור קריאף' גבמבוא לסטטיסטיקה לניהול.תר11

08:0010:00'אמור קריאף' גבמבוא לסטטיסטיקה לניהול.תר12

14:0017:003'גר קובי מורבינסקי"דמבוא לשיווק168112041

15:0017:00'ב

14:0016:00'ד

10:0012:00'המר מרק שכטר, אוקסנה קרבץ' גב2א ג"חדו. תר13

15:0018:00'אגרגורי משביצקי' פרופמבוא למתמטיקה דיסקרטית1

10:0011:00'במר אמיר גוריון,מיה שטמר' גבמבוא למתמטיקה דיסקרטית. תר13

ז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצה' מסמעמד הקורס

17:0020:003'בר שרון ברקן"דמבוא להתנהגות ארגונית מאקרו168110042

14:0017:003'במר יניב משהכלכלה וחברה168110273

11:0014:003'גר קובי מורבינסקי"דמבוא לשיווק268112041

ז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצה' מסמעמד הקורס

17:0020:003'בר שרון ברקן"דמבוא להתנהגות ארגונית מאקרו168110042

14:0017:003'במר יניב משהכלכלה וחברה168110273

11:0014:003'בר קובי מורבינסקי"דמבוא לשיווק468112041

('יש לסיים את חובות האנגלית עד סוף שנה ב)פ הרמה  אליה סווגת  "ע-(151תחת רכיב לימודים כלליים - לתלמידי המסלול הדו מחלקתי) אנגלית כשפה זרה. 1

א  "ל תשפ"שנה' סמסטר ב' שנה א- מערכת שעות

לפי מסלולים' קורסים שנה א

. המופיעות מטה (2 או 1) לפי אחת האופציותעליך להירשם - ניהול חד מחלקתי- 'שנה א! חשוב

2 ואופציה 1בין קבוצות שיעור או תרגול של אופציה  לא ניתן לערבב

1אופציה - 'מסלול חד מחלקתי שנה א

גם בהוראה , המטלות והנוכחות הנדרשים בכל הקורסים אליהם הם רשומים, יהיו אחראים להשלים את כל החומר הנלמד, סטודנטים הנרשמים בחפיפה בין קורסים- חפיפות בין קורסים

!לא תתאפשר הרשמה בחפיפה- (יש לבדוק בסילבוס) בקורסים בהם ישנה נוכחות חובה.  המקוונת וגם במידה ונחזור להוראה פרונטלית בקמפוס

. המופיעות מטה (2 או 1)לפי אחת האופציות עליך להירשם - ניהול דו פסיכולוגיה- 'שנה א !חשוב

2 ואופציה 1לא ניתן לערבב בין קבוצות שיעור או תרגול של אופציה 

681120614

2אופציה - ' מסלול חד מחלקתי שנה אאו

חובה
יש להירשם - תרגולים*

לתרגול אחד השייך לשיעור

681100244

681110814

חובה
יש להירשם - תרגולים*

לתרגול אחד השייך לשיעור

681100244

681110814

681120614

'ניהול מערכות מידע שנה א

חובה
יש להירשם - תרגולים*

לתרגול אחד השייך לשיעור

3.5

681100363.5

1
20119151

ר סאק גבריאליאן"ד2א ג"חדו
5

201196613.5

1אופציה - ' פסיכולוגיה שנה א- דו מחלקתי

חובה

2אופציה - ' פסיכולוגיה שנה א-   דו מחלקתי או

חובה



ז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצה' מסמעמד הקורס

17:0020:003'בר שרון ברקן"דמבוא להתנהגות ארגונית מאקרו168110042

11:0014:003'היצחק-ר הלה טהר"דכלכלה וחברה368110273

11:0014:003'בר קובי מורבינסקי"דמבוא לשיווק468112041

ז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצה' מסמעמד הקורס

11:0014:003'גר שרון ברקן"דמבוא להתנהגות הארגונית מאקרו368110042

15:0018:00'דח יניב שני"רוחשבונאות ניהולית2

17:0019:00'אמר רון שפיראחשבונאות ניהולית.תר22

14:0017:00'בר קובי מורבינסקי"דמבוא לשיווק3

11:0014:00'בר קובי מורבינסקי"דמבוא לשיווק4

ז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצה' מסמעמד הקורס

14:0017:00'בר דיקלה אלישע"דמבוא לסטטיסטיקה לניהול1

10:0012:00'אמור קריאף ' גבמבוא לסטטיסטיקה לניהול.תר11

11:0014:003'המר יניב משהכלכלה וחברה368110273

14:0017:003'גר קובי מורבינסקי"דמבוא לשיווק168112041

ז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצה' מסמעמד הקורס

14:0017:00'בר דיקלה אלישע"דמבוא לסטטיסטיקה לניהול1

10:0012:00'אמור קריאף ' גבמבוא לסטטיסטיקה לניהול.תר11

08:0010:00'אמור קריאף ' גבמבוא לסטטיסטיקה לניהול.תר12

08:0011:003'גר ירון אמזלג"דכלכלה וחברה268110273

14:0017:003'גר קובי מורבינסקי"דמבוא לשיווק168112041

ז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצה' מסמעמד הקורס

14:0017:003'הר שרון ברקן"דמבוא להתנהגות ארגונית מאקרו268110042

11:0014:003'היצחק-ר הלה טהר"דכלכלה וחברה368110273

11:0014:003'בר קובי מורבינסקי"דמבוא לשיווק468112041

ז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצה' מסמעמד הקורס

14:0017:00'ג1

11:0014:00'ג2

14:0017:00'ב3

11:0014:00'ב4

14:0017:00'בר דיקלה אלישע"דמבוא לסטטיסטיקה לניהול1

10:0012:00'אמור קריאף ' גבמבוא לסטטיסטיקה לניהול.תר11

08:0010:00'אמור קריאף ' גבמבוא לסטטיסטיקה לניהול.תר12

14:0017:00'במר יניב משה1

08:0011:00'גר ירון אמזלג"ד2

11:0014:00'היצחק-ר הלה טהר"ד3

14:0017:00'גמר יניב משה 4

ז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצה' מסמעמד הקורס

14:0017:00'ג1

11:0014:00'ג2

14:0017:00'ב3

11:0014:00'ב4

14:0017:00'בר דיקלה אלישע"דמבוא לסטטיסטיקה לניהול1

10:0012:00'אמור קריאף ' גבמבוא לסטטיסטיקה לניהול.תר11

08:0010:00'אמור קריאף ' גבמבוא לסטטיסטיקה לניהול.תר12

14:0017:00'במר יניב משה1

08:0011:00'גר ירון אמזלג"ד2

11:0014:00'היצחק-ר הלה טהר"ד3

14:0017:00'גמר יניב משה 4

חובה

יש להירשם  לקבוצת שיעור 
אחת

חובה

'גיאוגרפיה שנה א- דו מחלקתי

'סוציולוגיה אנתרופולוגיה שנה א-  דו מחלקתי

681120413

'חינוך שנה א- דו מחלקתי

חובה

'מ שנה א"פו- דו מחלקתי

חובה

681100364

'תקשורת שנה א- דו מחלקתי

'כלכלה שנה א-   דו מחלקתי

681110814

חובה
יש להירשם - תרגולים*

לתרגול אחד השייך לשיעור

681100364

        חובה         
יש להירשם לתרגול אחד 

השייך לשיעור
681100364

3ר קובי מורבינסקי"דמבוא לשיווק68112041

        חובה         
יש להירשם לקבוצת שיעור 

אחת
3ר קובי מורבינסקי"דמבוא לשיווק68112041

        חובה         
יש להירשם לקבוצת שיעור 

אחת

        חובה         
יש להירשם לקבוצת שיעור 
אחת ולתרגול אחד השייך 

לשיעור

681100364

         חובה         
 יש להירשם לקבוצת שיעור 

אחת
3כלכלה וחברה68110273

         חובה         
 יש להירשם לקבוצת שיעור 

אחת
3כלכלה וחברה68110273

'שאר רוח וחברה שנה א- דו מחלקתי



ז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצה' מסמעמד הקורס

08:0011:00'במר לירן מימונימבוא למימון1

14:0016:00'אמר סהר באסון מבוא למימון.תר11

16:0018:00'אמר סהר באסון מבוא למימון.תר12

11:0014:00'במאיה פינגר' גבמבוא למימון2

14:0016:00'אשחר דיגמי' גבמבוא למימון. תר21

12:0014:00'אשחר דיגמי' גבמבוא למימון. תר22

 

        חובה         
יש להירשם לקבוצת שיעור 
אחת ולתרגול אחד השייך 

לשיעור

4 68112061

'חטיבה בניהול שנה א


