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 :פ"הנחיות רישום לקראת שנה"ל תש

קפידו על מילוי כל הדרישות כדי  ה, כולל קורסי יסוד ביהדות וקורסים כלליים. ש"ש 64מו לב: הדרישה לתואר היא שי .1

 כמו כן יש לבדוק חובות אחרים כמו: אנגלית והבעה עברית. קבל זכאות לתואר.ל

 ך להשלים בקורסי בחירה.ש"ש בניהול טכנולוגיה. יש לשים לב למילוי מכסה זו ולפי הצור 46-כל הסטודנטים חייבים ב .2

 סטודנטים המבקשים לקבל פטור ע"ס לימודים אקדמיים קודמים יגישו בקשה לוועדת הסטטוס באוניברסיטה  -פטורים  .3

 .כל הקורסיםמיד עם קבלתם. ניתן לקבל ייעוץ במחלקה. כל עוד לא אושר הפטור ע"י ועדת הסטטוס יש להירשם ל

 עתודאים ומשתלמי צה"ל הלומדים לתואר שנתיים ילמדו בשנה א' גם קורסים משנה ב' בתאום עם המחלקה.  .4

 
 קורסי חובה: -שנה א'

 ש"ש 1.5 סטטיסטיקה אמבוא ל 002
 ש"ש 1.5 סטטיסטיקה במבוא ל 003
 ש"ש 1.5 1מתמטיקה למדעי החברה  004
 ש"ש 1  2מתמטיקה למדעי החברה  005
 ש"ש 1 מבוא להסתברות  006
 ש"ש 1.5 כלכלה מיקרומבוא ל 015
 ש"ש 1.5 כלכלה מאקרומבוא ל 016
 ש"ש 1.5 מתוקשב -יסודות הלוגיסטיקה  025
 ש"ש 1 המשאב האנושי  055
 ש"ש 1 התנהגות ארגונית  056
 ש"ש 1.5 מידע ותניהול טכנולוגי 220

 ש"ש 14.5 סה"כ שנה א 

 
 קורסי חובה: –שנה ב' 

 ש"ש 1.5 א' חקר ביצועים 007
 ש"ש 1.5 ב'חקר ביצועים  008
 ש"ש 1.5 שיטות וכלי מחקר 009

 ש"ש 1.5 יסודות המלאי  026
 ש"ש 1.5 פרוייקטים טכנולוגייםניהול  222

 ש"ש 1.5 ניהול מחקר ופיתוח 223
 ש"ש 1.5   1ניהול טכנולוגיה  224

 ש"ש 1.5  2ניהול טכנולוגיה  225
 ש"ש  1.5 קבלת החלטות במערכות עתירות טכנולוגיה  226

 ש"ש 2 קורסי בחירה   

 ש"ש 15.5  סה"כ שנה ב   
 

 :קורסי חובה –שנה ג' 
 ש"ש 1.5 ניהול התפעול והיצור 030
 ש"ש 2 מתוקשב -ניהול מערכות לוגיסטיות  033

 ש"ש 2 סמינריון עיוני 061

 ש"ש 1.5 ניהול פיננסי בחברות טכנולוגיה   221

 ש"ש E_BUISNESS  1.5ן  ERPיסודות  227

 ש"ש 1 בטים משפטיים בניהול טכנולוגיהיה 228
 ש"ש 1.5 בינה עסקית  229
 ש"ש 2 סמינריון מחקרי בניהול טכנולוגיה 230

 ש"ש 3  קורסי בחירה 

 ש"ש 16 סה"כ שנה ג 
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