
 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 המחלקה לכלכלה

 

 2020סמסטר א  , א"פשנת הלימודים תש

 

 ונומטריקה.ס מבוא לאקקור מעברב' וכן -קורסי הבחירה לשנה ג' מותנים במעבר כל קורסי החובה של שנים א' ו

 

 

  

 פתוח לשנים יום ושעה קורסי רשימה א

 'ג ,'ב 11-14 ג פרופ' ענר סלע 142-1-0019 מכרזים  .1

 'ג 14-17ג  פרופ' עזרא עיני 142-1-0177 תמחור של מכשירים פיננסיים  .2

 ',ג' ב 14-17ב  פרופ' רועי זולטן 142-1-0179 התנהגות בשווקים  .3

 142-1-1611 צמיחה כלכלית  .4
עאמר אבו ר ד"

 קרן
 'ג 11-14ד 

5.  
נושאים נבחרים בהיסטוריה 

 כליתכל
142-1-1091 

ן ואן דר ד"ר קרי

 בק
 'ג 8-11 ב

 142-1-0189 וצפון אפריקהכלכלת מזרח תיכון   .6
סלימאן אבו  ד"ר

 בדר
 'ג 14-17' ד

7.  

 מתמטיקה לכלכלנים א'

 תנאי רישום לתלמידי שנה ב':

. 'א ד"חדוקורס ומעלה ב 80ציון 

בדרישה זו,  יעמודשלא סטודנט 

 רישומו לקורס יבוטל

142-1-3151 
ופ' אורי פר

 חיימנקו
 17-20ב 

  'ג ,'ב

)ראו תנאי קדם 

תלמידי שנה ל

 ב'(

 11-14 ה מר רון סרפיאן 364-1-1391 מדעי הנתונים לכלכלנים  .8

לתלמידי 

סטטיסטיקה 

 שנה ג'

 'ג 11-14ב  גונזלס הד"ר עד 142-1-2021 כלכלת פיתוח  .9

 קורסי רשימה ב
יום 

 ושעה

 פתוח לשנים

'ג ,'ב 11-14ד  דורון סונסינו 'ופפר 142-1-0118 מימון התנהגותי  .1  

  681-1-0229 שוק העבודה הישראלי  .2
תלמידי מנהל עסקים שנה  

מקומות מוגבל, מספר  .ג'

יבחנו מקומות נוספים י

   681-1-0298 השקעות ושוק ההון  .3 בתקופת השינויים.



 

 

 רשימת סמינרים
 

בשבועיים  בזוםיכרות פגישות ה
הראשונים לסמסטר. יש להשתתף 

 חובה -באחת הפגישות 

סמינר בגלובליזציה צמיחה   .1
 ופיתוח

 ו בדרסלימאן אב ד"ר 142-1-0241
 11-12שעה  20.10.2020יום ג 

 11-12שעה  27.10.2020יום ג 

סמינר בתאוריה כלכלית   .2
 וכלכלה פופולרית

 ד"ר רן אילת 142-1-0139
 10:30-12שעה  19.10.2020ם ב יו

 10:30-12שעה  26.10.2020יום ב 

3.  
סמינר בכלכלה פוליטית של 

 פיתוח
 14-16שעה  19.10.2020יום ב  ד"ר עדה גונזלס 142-1-0129

 14-16שעה  26.10.2020ם ב יו

סמינר בצמיחה כלכלית   .4
 בהיבט היסטורי

 ד"ר קרין ואן דר בק 142-1-0361
קבוע כל  באופן 12-13:30ב  יום

 השנה

סמינר בכלכלת דת, חינוך   .5
 ותרבות

 פרופ' דני כהן זדה 142-1-0067
 10-11שעה  18.10.2020יום א 

 10-11שעה  25.10.2020יום א 

6.  
-ד"ר שירלי ליכטמן 142-1-0035 ישומיתמינר בכלכלה יס

 שדות

 10-11שעה  19.10.2020יום ב 

 10-11שעה  26.10.2020יום ב 

לכלה סמינר יישומי בכ  .7
 ציבורית

 ד"ר איתי שורץ 142-1-3111
 12-14שעה  21.10.2020יום ד 

 12-14שעה  28.10.2020יום ד 


