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 2020לוח בחינות מועדי ג'  סמסטר ב'  -המחלקה לניהול
מספר 
 אופן ההערכה שעה תאריך  שם המרצה שם הקורס הקורס

 בחינה מקוונת עם השגחה 13:30 07/09/2020 ד"ר אהרון בר הלל תשתית טכנולוגיות מידע 36411841

 בחינה מקוונת עם השגחה 09:00 10/09/2020 ד"ר סאק גבריאליאן 2חדו"א ג' 20119151

 בחינה מקוונת עם השגחה 9:00 13/09/2020 רו"ח יניב שני חשבונאות ניהולית 68111081

 אתיקה לניהול 68114071
פרופ' יותם לוריא+                

 ד"ר טל כספי
 בחינה מקוונת עם השגחה 9:00 16/09/2020

 מבחן בית 9:00 16/09/2020 גב' מרב מלצמן פייתון  68110291

 מבחן בית 9:00 22/09/2020 ד"ר סימון מורן ניהול משא ומתן 68110002

 מבחן בית 9:00 22/09/2020 מר יובל ניב+ גב' דנה ניער מבוא למימון 68112061

 בחינה מקוונת עם השגחה 9:00 25/09/2020 ד"ר סימון מורן קבלת החלטותמבוא לתורת  68113041

 בחינה מקוונת עם השגחה 9:00 30/09/2020 ד"ר דקלה אלישע מבוא לסטטיסטיקה לניהול 68110036

 בחינה מקוונת עם השגחה 9:00 30/09/2020 ד"ר דקלה אלישע ניתוח נתונים למנהלים 68110024

 משגיחותללא בחינה מקוונת  13:30 01/10/2020 ד"ר מיכאל בנדרסקי התפעולניהול  36411331

 מבחן בית 9:00 01/10/2020 ד"ר תמר איציקסון פסיכולוגיה חיובית  68110115

 מבחן בית 9:00 12/10/2020 מר יוסי לוי שוק ההון בישראל 68110149

 בחינה מקוונת עם השגחה 9:00 14/10/2020 ד"ר משה צופי ניהול התפעול והייצור 36411241

 כלכלה וחברה 68110273
ד"ר ירון אמזלג+                 
ד"ר הלה טהר+                   

 מר יניב משה
 מבחן בית 13:30 14/10/2020

 מבחן בית 9:00 15/10/2020 מר נוה אשכנזי אופציות וחוזים עתידיים 68110046



 
 

 התנהגות ארגונית מאקרו 68110042
ד"ר שרון ברקן+                     

 ד"ר אושרית כספי ברוך
 בחינה מקוונת עם השגחה 9:00 22/10/2020

 בחינה מקוונת עם השגחה 13:30 26/10/2020 ד"ר קובי מורבינסקי מבוא לשיווק 68112041

 בחינה מקוונת עם השגחה 9:00 01/11/2020 ד"ר שרון ברקן לחץ ושחיקה 68110007

 מבחן בית 9:00 01/11/2020 מר רן פלאי סחר בינלאומי 68110295

 בחינה מקוונת עם השגחה 9:00 06/11/2020 מר אריגיא ברגר שיווק ותקשורת בעסקי ספורט 68110250

            

            

 תעו"נ -לוח בחינות לקורסי שירות
מספר 
 אופן ההערכה שעה תאריך  שם המרצה שם הקורס הקורס

 יסודות המימון   68115081
גב' מאיה פינגר +               

 גב' דנה ניער
 בחינה מקוונת + השגחה  9:00 17.9.2020 

 בחינה מקוונת + השגחה  9:00 16.10.2020  מר אלעזר טובול מבוא לחשבונאות פיננסית וניהולית 68114021

 בחינה מקוונת + השגחה  9:00 14.10.2020  ברקןד"ר שרון  ניהול משאבי אנוש לתעשייה וניהול 68112071

 בחינה מקוונת + השגחה  9:00 19/10/2020 ד"ר אושרית כספי ברוך התנהגות ארגונית מאקרו 68110042

 

 שיבוץ מועד בחינה גם במערכת הממוחשבת )לוח בחינות אישי( וודא* יש ל

 הבחינות * חשוב להתעדכן ולעקוב אחר שינויים שייתכנו במועדי
 


