
 שנה ב'  – הנחיות לבניית תוכנית הלימודים
ה את  בצעו  רקאנא  קריאה    הרשמה  ביותראחרי  אלו.  מוקפדת  הנחיות  דפי  הספר  של  בית  מאתר  להדפיס  תוכניות ,  יש 

 . 4ו 3לסמסטר   חסולהתייאת דף המסלול  ,, מבנה מסלול ללא תזהMBAלימודים, תוכנית 

המניין" )"מן  מוסדר  שמעמדכם  וודאו  אנא  המקדמה.  (  ראשית,  שובר  את  להירשםוששילמתם  תוכלו  תשלום!   לא   ללא 

בחלון הזמן שהוקצה לכם, אחרי ששילמתם את השובר ושמילאתם   בר-יש להיכנס לאתר האינ הרישום?  את  איך מבצעים  

או בצ'אט   9392בטלפון *  מרכז שירות וגיוסתמש ו/או הסיסמה, יש לפנות אל  את שם המש  ששכח)מי    הצהרה והתחייבות

או  אתמ אילן  בר  ב(052-6171988שמספרו    בווטסאפר  בוחרים  אתם  "לינ .  לקורסיםק  לאשכול, ",  רישום  נכנסים  ואז 

די התואר, על פי רישום ללימו  ומבצעים בוחרים "שיבוץ מרשימה", לוחצים על אייקון העיפרון ביום ובשעה הרלוונטיים  

 האשכולות, וכן בהתאם לקורסים בדף המסלול. 

באופן משולבהל:  םמתווה הלימודי  יתקיימו  באופן  מהשיעשחלק  כך    ,ימודים  יתקיימו  וחלקם  פורים  דרך מערכת רונטאלי 

יקמפוס. מהשבוע השני ואכל הקורסים ב  בשבוע הראשון אתם לומדים את  הזום. שי ון ושימי ראשילך, אתם לומדים את 

 קלטו!לא יוההרצאות  –למען הסר ספק וס לסירוגין. מהקמפ

 

.  במקום כל קורס ממנו קבלתם פטור  חלופיעליכם להקפיד לבצע קורס  :  ם פטוריםקובמים  קורסים חלופי .1

על    ל זהאשכו לקחת קורסים מ  כל סטודנט צריךטורים מופיע לכולם.  לתשומת לבכם: אשכול ההמרה לפ

לא ייקח קורסים מאשכול זה. סטודנט שיש לו    –ן לו פטורים  ורים שיש לו )סטודנט שאי פי מספר הפט

קורסים ייעודיים  ים להיות  יכולקורסים חלופיים  .ה(כן הלאקורסים מאשכול זה, ו  3ייקח    –ם  פטורי  שלושה

( )סמסטר ב'ל מותגים  או ניהו  (ניהול, עסקים בעולם רב תרבותי )סמסטר א'חברתיות בהשפעות    –  וקשביםמת

, גם את קורסי ופיןלחל   הקדם.מדים בדרישות  ושאתם עו  םהמתאימים לכם במועדחות אחרת  קורסים מהתמ   או

גם בקורסים מתוקשבים עדיין  :  שימו לב  דירקטורים תוכלו לקחת כחלופיים לפטור.אשכול העל ביזמות או ב

הינו קורס חובה בשיווק  שיווק לעסקים    . עקבו בסילבוס.םי מפגשי זום, ביום ובשעה מסוימיכולים להיות כמה  

 בורו. נו ונבדוק זאת עיפנה אלי ופי לפטור,כחל  אותוסטודנט מהתמחות אחרת שרוצה לקחת שהוא מתוקשב. 

 

מחייבת:   .2 מובנית  הקורסיםתוכנית  בטבלת  שמופיע  מה  פי  על  לקורסים  נרשם  סטודנט  חריגה    .כל  כל 

 ן ראש בית הספר.ר בכתב של ראש ההתמחות או של ראש בית הספר/סג שואי דורשת   ת הלימודיםמתוכני

 

סטודנטים  ג' ומעלהסטודנטים שנה  רישום ל  .3 ומעלהלישיבשנה ש :  יהדות    אחרייפנו    ת  הרישום לקורסי 

אנגלית נדרשיםו/או  אם  בהרשמתם.,  ונסייע  הקפידו    ,,  אלאנא  הקת  שלוח  בצורה  ורסים  רשימת  המבוקשים 

 ברורה. מסודרת ו 

 

פרקטיקום משחק ,  ההתמחותי  הפרקטיקוםעם    חפיפהלמעט    ,קורסים  לחפיפתאין אישור    ים:סקור   יפתפח .4

ביז פרקטיקאו    עסקים השונותיהסמעם  ומות  ום  בהתמחויות  השנתיים  לח  .נריונים  אפשרות  את    פוףאין 

 או ניהול פרויקטים.  SCCRI   פרקטיקום סייבר
ק  לב!  החופפשימו  "מסתירי ורסים  לזה  זה  אים  השעותם"  במערכת  השני  את  לווד.  חד  הלשונית רישוםא  כדי  על  לחצו   ,

 ם. ת הקורסים החופפי לראות א כך תוכלו "."חפיפת קבוצות קורסת למעלה שנקרא

 

לגבי דרך הרישוםה .5 כל האשכול  יהווירטואלבייעוץ  :  ערה  אות,  מופיעים לכם  .  לו של השנה שעברהגם 

וסיימתם את כל הקוכולות אלו,  כניסה לאש תעלה לכם    –ציונים על כולם    וקיבלתם',  רסים של שנה אבמידה 

יופיעו לכם באשכול  על    ציוןם באשכול זה. אם טרם קיבלתם  שאין קורסים נוספי קורסי סמסטר ב', הקורסים 

כמובן,  פשר  ויתא אליהם.  להירשם  רשומים  לכם  הייתם  שכבר  לקורסים  שוב  מלהירשם  הימנעו 

רים,  ן לכם פטובמידה ואי  .יופיע לכם אשכול של קורסים חלופיים לפטורבכל מקרה  כן,  כמו  .  אליהם השנה

ה לכם,  שהיו  הפטורים  כל  את  כבר  שהמרתם  זמאשכתעלמו  או  אחרי ול  אשכול  לעבור  חשוב  לכך,  מעבר  ה. 

ואז לוודל  אשכו שימו לב שיהיו אשכולות שיישארו עם    ם לכל חובותיכם. נרשמתשא  ולבצע רישום לקורסים, 

המופיעים באשכול   מון חברות, הרי שהקורסיםשל מי   במסלולובחרת  ון  טודנט במימאם אתה ס  -דוגמהחוסר. ל

 .ב' סמסטר ד' " אינו רלוונטי שנה קעותל הש"חובה לתלמידי ניהו

פני אשכולות סמסטר  לות סמסטר ב', מופיעים ליכולים להופיע כך שאשכו  עיתיםהאשכולות ל  :סדר הרישום .6

דרישות קדם, כדאי לה בבעיות של  ולהירא'. כדי שלא להיתקל  א',  ק  שם תחיל  ודם כל לאשכולות של סמסטר 

 ורק אז לאשכולות סמסטר ב'.  ל(, בדרך כלתי )סמינריוןול שנ אחר כך לאשכ



 

ביזמות  קורסי   .7 על  הלו  ב':בשנה  אשכול  את  סטודנטים  להירשם    ,וחדשנות  יזמות  אשכולמדים  במקום 

עסקים,    /פרקטיקום  ל משחק  ביזמותפרקטיקום  לפרקטיקום  להירשם  לפרקטיקום  שיהר .  70787  עליכם  ום 

ויזמות    –  היזמות וודאו שסיימתם את חובות קורסי  כמובן,  .  דרכנוביזמות הוא   ניהול חדשנות  מבוא ליזמות, 

הזנק.וייזום חברו ב  ת  ס סטודנטים  וכן  סייברים במטודנטמימון  מידע באשכול  וסטודנטים בהתמחויות    ערכות 

פרויקטים ניהול  באשכול  ניהול  או  מידע  הפרקטיקום  ם  יבי חי  –  מערכות  את  האשכול,ללמוד  הם   של  ואם 

 לפרקטיקום ההתמחותי.  בנוסףיזמות ם בטיקוהפרקחת את קצטרכו לזמות, יהאשכול בי סיים את רוצים ל

 

הדירקטורים  קורסי .8 בבשנ  אשכול  להוסי  ':ה  שבחרו  צרסטודנטים  דירקטורים,  אשכול  להוסיף יף  כים 

סטודנטים  .   70-641ים  ודירקטורים למתקדמ  70-640ם,  ספייות כח דוחלתוכנית הלימודים את הקורסים ניתו

דוחו  מהקורס  פטורים  מימוןבהתמחות   לקורסניתוח  רק  ויידרשו  כספיים  למתקדמים.  ת  כמובן    דירקטורים 

זה בשנה ראשונה, יוכל לקחת    ורים, ורק מי שעשה קורסיא הקורס מבוא לדירקטל השכושדרישת הקדם לא

טורים כולל גם את הקורס שימו לב! אשכול קורסי הדירקאנא    –  במימון  נטיםסטוד   את אשכול הדירקטורים.

 צריכים להירשם אליו.  לא אתם ת כספיים, אבלדוחו ניתוח

 

בבשיווקנריונים  יבסמ   סמינריונים: .9 אצלו  –  ניהולוב  מידעכות  מער,  למנחה  נרשמים  הם  /הסטודנטים  ה 

הסמינריון עבודת  את  ומבהתמחויות    .כותבים  מיוערכניהול  ב  דעת  בחירה  לכם  פי  יש  על  בחרו  מנחים.  ין 

כפותחו  המנחה שלו,  העניין  שמי  בית  מופי  באתר  וכיעים  בסילבוס.הספר  ולשעה   ן  ליום  משמעות  שום  אין 

יהיה מפגש ראשוני  ז  או  אתם נרשמים לאחד המנחים אקראית  מימון  תמחויותהב .  שהסמינריון מופיע במערכת

ם מונחים על  ולכ  שיווקבהתמחות    היה עליכם להגיש הצעת מחקר.יו  –  ןריולכל הסטודנטים הרשומים לסמינ 

חשיצומונ ד"ר  ידי   אין  ולכן  נרשר,  אליה  לקבוצה  ב  מתם.יבות  יינתנו  יותר  מפורטות  א נ אגשים.  מפהנחיות 

 .  באתר או במיילים  אחרי פרסום מועדי מפגשים אלו עקובו לפידהק

 

   פרקטיקום: .10

 

בחירה פשרות ישנה א "לומתמחי ניהול באשכול אסטרטגיה וניהול בינ יווק י ש למתמח – שיווק וניהול .א

 חלופה לקורס החובה במשחק עסקים אינה  . זותמחות ובין פרקטיקום במשחק עסקיםהבין פרקטיקום ב

ך המשיראה לכם שתרצו לאם נ (. כדאי לקרוא בסילבוס הקורס משחק עסקיםפרקטיקום )הסבר על 

ומתאפשר והחלטתם לעשות כן   במידה. על פרקטיקום התמחותי בכל מקרה  להתחיל לעבודיש ה, ן זיוובכ

הגשתם אליו  שי , ובסופו של דבר תוכלו לקבל ציון ממ קיםמשחק עסאת הפרקטיקום בלעבור ולכתוב  –

   שחק עסקים.ותי או זה בממחהתאת הפרקטיקום, זה ה

הסטודנטים  . 70654 קום בתחום הסייברפרקטילוקחים  –סייבר אשכול בהסטודנטים   – מערכות מידע .ב

מעוניינים גם באשכול   אתם אםרויקטים. בניהול פ לוקחים את הפרקטיקום  - באשכול ניהול פרויקטים 

ם  ילויכ יתה עסקאנליטיקשכול ם באיטנ הסטוד . ולשכאלפרקטיקום ב סףבנולקחת זאת  , עליכם יזמות

 שחק עסקים.ם מופרקטיקו בחור בין פרקטיקום במערכות מידעל

ימון  אשכול מ .70795א ביסודות המימון ההתנהגותי עות לומד סדנ קאשכול ניהול הש –מגמת מימון  .ג

 .70-656סדנא במימון חברות רות לומד חב

 

הסמינריונים/הפרקטיקום .11 של  הזמן  מש  :משבצות  ולאין  ליום  המושעמעות    פיעים ה 

הימנעו  א  נ א  למול המנחה.  תיאוםיה תהיה בההנחימועטים, ורוב  פגשים כלליים  יתקיימו מס' מ  !!רכתבמע

  לא יתקיימו שיעורים קבועים ביום   –ק  למען הסר ספ  .יום לימודים נוסףמלפנות אלינו בשאלה לגבי  

וכ כיום  המופיעים  של  שעובשעה  למע  הפרקטיקום! /ריוןהסמינה  פרקטיזאת  סייבר  ט  קום 

 ל. עיל ניהול פרויקטים, עליהם פורט ופרקטיקום

 השונות:   מגמותב ת האשכולותזמן לבחיר  נותחלו .12

 

. קראו  18  –  15  יפיםלן בסעמפורטת לה  –חת מהמגמות  ולות בכל א בחירה באשכלגבי הפירוט  

 י להתמחות שלכם. לוונטהר  הסעיף כמובן את



מו של התהליך, אנא עברו שוב על המערכת שלכם וודאו שיש לכם את הקורסים שהינם חובה במגמה בסיו  ככלל,

 הרלוונטיים לפי הפירוט הבא: האשכול + קורסי 

  האשכול.שני קורסי בחירה של ישי, בסמסטר א' ביום ש – שיווק

 

תואמת  סקים  משחק ע  ת קבוצת+ בחיר  האשכולביום שישי, שני קורסי בחירה של  בסמסטר א'    –  לניהו

 (. 10בוצת משחק עסקים בסעיף )פירוט לגבי ק

 

עוד קורס בחירה    10ה  עשב' בחירה של האשכול. בסמסטר בסמסטר א' שלושה קורסי ב –  מערכות מידע

 .10סעיף מת כמפורט בעסקים תוא של האשכול + בחירת קבוצת משחק

 

  לסדנה המותאמת לאשכול שבחר.כל סטודנט נרשם  20:00ון בשעה ראשבסמסטר א' ביום   – מימוןב

 אשכול.המותאים לקורס בחירת  –  20בבסמסטר ב' ביום ראשון 

 שבצת זמן זו את  י לפטור, ייקח במופול שלו בשנה א' כקורס חלסטודנט שכבר לקח את קורס האשכ הערה חשובה:

 יל או קורס אחר חלופי לפטור.  שכול המקבקורס של האה

 

עסקים .13 סטוע  משחק  כל  התמל  את  התואמת  הזמן  במשבצת  העסקים  משחק  את  לבחור  את דנט  ו/או  חותו 

ורס שם לקמתבקש להיר  המימון,מי שאינו פטור מעקרונות  :  טיפ  יות אלו.אנא הקפידו על הנח  שלו.  מסלולה

ריע בפניכם שחסרה לכם דרישה ק עסקים, אחרת המערכת עלולה להתעקרונות המימון לפני הרישום למשח

 מימון.קרונות השל ע

  ית בתוך האשכול.. מובנ 10:00ישי בשעה ביום שב'   בסמסטרבוצה אחת ק מימון: 10.1

 ית בתוך האשכול.בנ מו.  :0016א' ביום ראשון בשעה   בסמסטרבוצה אחת  ק :שיווק 10.2

ב   :ול ניה 10.3 ב   מסלולסטודנטים  וניהול  יאסטרטגיה  בשעה ב   למדוינלאומי  שישי  ביום  א',  סמסטר 

בינ   08:00 עסקים  ב  (.  18קבוצה    –לאומי  )משחק  פרויקטים נ   מסלולסטודנטים  ילמדו    יהול 

 12:00בסמסטר א' ביום שישי בשעה 

מידע  10.4 וסייבר  באשכול  טודנטים  ס   :מערכות  תשתיות  פרויקטים ניהול  ניהול  למדו  י  ואשכול 

 סטודנטים באשכול אנליטיקה עסקית  .   8:00ום שישי בשעה  קבוצת משחק עסקים בסמסטר ב' ביב

 . 12:00בשעה ת משחק עסקים ביום שישי  צבקבוילמדו 

 

שאכן סיים  באופן עצמאיבדוק בסיום הרישום כל סטודנט ל אנו ממליצים ל: בדיקת מילוי חובות התואר .14

 . ראו פירוט בהמשך.גליתלוודא גם עמידה בחובות יהדות ואנ  שובכן, חכמו . קורסי התואר הירשם לכלל

 

היטב ובוודאות מוחלטת  בדקו    : חובות באנגלית  מילויד על  עליך להקפי  כחלק מ"חובות נוספים לתואר" .15

ה לאנגלית נות ליחידשא הפטור מאנגלית. לכל בירור בנושא ניתן לפ זרה, את נו  למול היחידה לאנגלית כשפה

   biu.ac.il/contactttps://eflh.טופס הפנייה  רך  או ד  5318237-03או    5318636-03ונים:  בטלפ  כשפה זרה

עם  אנא הקפידו לסיים  !!  בית הספר למינהל עסקים אינו מעניק פטורים מחובת האנגלית  למען הסר ספק:

ל שכחה, הזנחה או אי  אר שלכם, בשעד סיום התום תסיימו את התואר, כדי שלא לפגוע במו חובת אנגלית, בטר

 תשומת לב.  

 

שלמדו בבר אילן מחויבים בקורס יהדות    דנטיםסטו:  קורסי יהדותחובת  י  חייב להקפיד על מילו  כל סטודנט .16

של   של    ש"ש  2בהיקף  בהיקף  שניים  סטודנטים  1)או  מחוי   שלא  ש"ש(.  אילן  בבר  קורסי  למדו  בשני  בים 

שנתיים ער  יהדות  ל )שווה  סך  4ך  מתוקשבים  שימו  הכל(.  ש"ש  קורסים  של  לקיומם  שאינ לב  דורשים  ,  ם 

לקישהר  במערכת.  וכחותנ  נפרד  אשכול  ישנו  מתוקשבים.  ום  שהם  יהדות  מספרי  ורסי  ולשאלות:  לבירורים 

תן לפנות אליהם דרך מו כן, ניכ.  035318361או    035318671ן של היחידה ללימודי יסוד ביהדות הם  הטלפו

הפנ  היחידה  טופס  באתר  לפטו  l/contact.ihttps://yesod.biu.acייה  מקורבקשות  יהדות  רים  להגיש  סי  יש 

שני.יש לתואר  המדור  באתר  מקורס",  לפטור  "בקשה  טופס  גבי  על  שני  לתואר  המדור  אל  ל  ירות  ק  ינ להלן 

   forms.html-s/vaadatoar2l/administration/form.ihttps://www2.biu.ac שלהםלאתר הטפסים 

 

 

https://efl.biu.ac.il/contact
https://yesod.biu.ac.il/contact
https://www2.biu.ac.il/administration/forms/vaadatoar2-forms.html


לבכם   .17 התבמסך    –לתשומת  לכם  מופיעות  למעלה  בעהרישום  ו"רמתך  באנגלית"  ל"רמתך   ברית". ייחסויות 

  פטור. לגבי   שאכן קיבלפיע פטור למי  התאמה לרמה שקיבלתם/שמוחשוב לבדוק את ה  –לגבי הרמה באנגלית  

 ה זו.עראנא התעלמו מה –הרמה בעברית 

 

 השירותרכז ות אל מפנ פתיחת חלון זמן וכו'(, יש ל )חסימה כספית, איהאינטרנטית כניות במערכת הרישום לבעיות ט הערה:

לדף   מצ"ב לינקאו בווסטאפ.   בצ'אט דרך אתר בר אילן,. ניתן לפנות אליהם גם 9392שלהם הוא *טלפון מספר ה   הגיוס.ו

   https://stuad.biu.ac.il/mador/shemaד וקלגבי הדרכים ליצירת קשר עם המהמידע 

 

 

 מידע על פי התמחויות: 

  –מימון 

"מימון  ומסלול שלות" "ניהול השקעשל  מסלול ןהבחירה שלכם היא בעצם בי –מחות מימון אשכולות בהת  .18

 אתם בוחרים. מים לאשכול בו ת הקורסים המתאילכם אתפתח  –אשכול המתאים . בחירה בחברות"
ים השונים  אחרי המפגש הראשון, בו יציגו המנח ן אליו נרשמתם.אין שום משמעות לסמינריו: סמינריון .א

 לכתוב. מיהם, תגישו הצעת מחקר למנחה שאצלו תרצואת תחו
ניהול השקעות  . 20:00בחירת האשכול מתבטאת בבחירת הסדנא ביום ראשון בסמסטר א'  ב  : פרקטיקום .ב

   .ן חברותמובמי סדנא-ות חבר נהגותי. מימוןסדנא ביסודות המימון ההתדו ילמ –
 20:00בחירה ביום ראשון בשעה : מסלולבחירה ב קורס .ג

 10.1אנא ראו פירוט בסעיף  :עסקיםמשחק  .ד

 

   –שיווק  

ווק  הקורס "שידו את  שיווק דיגיטלי למ מסלולת הבחירה בעצם בשנה א'. סטודנטים ב בשיווק התחלתם א  .19

שיווק מיזמים  למדו את הקורס "  שיווק וניהול חדשנות מסלולב וק במדיה חברתית". סטודנטים ושיו דיגיטלי

בקורס   קורסי הבחירהבצת במשמסוים, יבחרו   מסלולנטים שלא מעוניינים בסטוד" טכנולוגיים בעולם הגלובלי 

 על ההנחיות שלהלן.  אנא הקפידו ול מסוים,ר באשכשמעניין אותם יותר, בכפוף למקומות פנויים. מי שבוח
 ופיעו לכם קורסי האשכול הרלוונטי. ימעוניינים, וכך  אשכול בו אתםבחרו ב  :מסלולב בחירה  קורסי  .א
  .10.2אנא ראו פירוט בסעיף : יםמשחק עסק .ב

 סבר לעיל.פי שהו קום התמחותי או בפרקטיקום במשחק עסקים, כפרקטיניתן לבחור ב: פרקטיקום .ג

 

  - ניהול

אסטרטגיה וניהול בינלאומי או ניהול שנה א' בחרתם באשכול ר בבעצם כב  –בהתמחות ניהול    מסלולים  .20

מעניין אותם יבחרו במשבצת קורסי הבחירה בקורס ש  ים,מסו סלולמ טים שלא מעוניינים בסטודנ פרויקטים.  

 ות שלהלן. ם, אנא הקפידו על ההנחימסוי  במסלולוף למקומות פנויים. מי שבוחר יותר, בכפ
  ופיעו לכם קורסי האשכול הרלוונטי.ימעוניינים, וכך  אשכול בו אתםבחרו ב   באשכול:קורסי בחירה  .א

  .10.3יף אנא ראו פירוט בסע: משחק עסקים .ב

. מי סבר לעילעסקים, כפי שהו  פרקטיקום התמחותי או בפרקטיקום במשחקניתן לבחור ב פרקטיקום: .ג

לבחור האם לבצעו יהול פרויקטים, אך יכול לבחור בפרקטיקום נ ניהול פרויקטים, חייב  בחר באשכולש

 בסמסטר א' או ב'. 

 

 ידע מערכות מ
 

הקורס "מערכות אחסון את  יות וסייבר למדותשתמסלול סטודנטים ב -בשנה א' כות מידע בהתמחות מער  .21

וסטודנטים   ק"ני עתומחסני נתונים בעולם נתלמדו את הקורס "עסקית  אנליטיקה לולסמ סטודנטים ב". מידע

, יבחרו במשבצת  במסלול מסויםסטודנטים שלא מעוניינים  באשכול "ניהול פרויקטים" עשו אחד משניהם.

ם,  מסוי  מסלול. מי שבוחר בודרישות קדם מקומות פנוייםתר, בכפוף לאותם יורה בקורס שמעניין קורסי הבחי

 נחיות שלהלן.קפידו על ההאנא ה
ילמדו בסמסטר א' ביום שישי   ותשתיותסייבר מסלול  ב : סטודנטים  א'מסטר ס  – לוקורסי בחירה באשכ .א

שאים נו"את הקורס  10:00, בשעה 70675 מתקפות והגנות בעולם הסייבר"את הקורס " 8:00בשעה 

https://stuad.biu.ac.il/mador/shema


. 70676 ע"נים בטכנולוגיות מידיהול סיכו"נ  את הקורס 12:00ובשעה  70659" בחרים בסייבר נ 

, 70680 בכריית נתונים"  Rיישומי " את הקורס המתוקשבלמדו י אנליטיקה עסקית מסלולסטודנטים ב 

ל ת לניהוורס "טכנולוגיואת הק 12ובשעה  70759 "תיותניתוח רשתות חבראת הקורס " 10:00 בשעה

תחום ניהול ש בקורס חד 8:00שעה ב פרויקטים ילמדוניהול סטודנטים באשכול  .70628נתוני עתק" 

תוח צוות"  ניהול ופי"את הקורס  10בשעה   (הרישום האמיתי בעת הפרויקטים )יופיע לכם באשכול

 . 70676 יהול סיכונים בטכנולוגיות מידע""נ  את הקורס 12:00ובשעה  70667

  למדו הסטודנטיםי ת ואשכול ניהול פרויקטיםתיותשסייבר ובאשכול  :'סמסטר ב -ל קורסי בחירה באשכו .ב

 אנליטיקה עסקית סטודנטים באשכול .70643 תרנספורמציה דיגיטליקורס טאת ה 10שי בשעה ביום שי

 . 70647 "כריית טקסטורס "הק את 10:00ה ילמדו בשע
 10.4עיף אנא ראו פירוט בס משחק עסקים: .ג
יתקיים  ש CRICS לפרקטיקוםלהירשם  םמחויבי   סייבר ותשתיות  מסלולנטים ב: סטודפרקטיקום .ד

שימו לב שהנוכחות  .ISACAשל  הכנה לבחינת ההסמכה  הווה, ומ12:00שי בבסמסטר ב' ביום שי

מערכות מידע. יירשמו לפרקטיקום  אנליטיקה עסקיתמסלול ב סטודנטים   זה היא חובה.פרקטיקום ב

 ניהול פרויקטים. קטים יירשמו לפרקטיקום ניהול פרוי סטודנטים באשכול 

 

ימי הרישום,   לעמודנ במהלך  א  שמח  בעיה  בכל  טלפוני מורחבות שאלה בש  ולרשותכם   עות מענה 

ה)יתפרסמ ימי  לקראת  הספר  בית  באתר  או    bschool@mail.biu.ac.ilבמייל    וכן    רישום( ו 

anat.roth@biu.ac.il   לנ לכל  נשמח  ולסייע  בבעסות  שייתקל  זא מי  עם  הרב   ת,יה.  העומס  בשל 

א בסבלנותבימים  התאזרו  אנא  כן,  לו,  כמו  קשור  אנא.  שאינם  בנושאים  מפנייה  להימנע  ים נסו 

 נים.  נו לתת את השירות המיטבי לכלל הפופשרו לוא ,בניית המערכתישירות ל
 

 ! לימודים מהנה ופורה   וחווית בברכת הצלחה  

mailto:bschool@mail.biu.ac.il
mailto:anat.roth@biu.ac.il

