
__________________:שם

___________________:ז"ת

_______________:תאריךותכנית לניהול סיכונים פיננסיים
19.2.2019: תאריך עדכוןף"תכנית הלימודים המפורטת המוצעת לתש: 2נספח א

הערותתחוםציוןז"נס"ששם הקורס
*3מתמטיקה למנהל עסקים

*3כלכלה למנהל עסקים

*2סטטיסטיקה למנהל עסקים

חובה22חשבונאות פיננסית

 קורסי יסודות226יזמות
ז" נ2212מימון הפירמה

22ניהול והתנהגות ארגונית

22ניהול מערכות מידע

22שיווק

חובהחובה22השקעות וניירות ערך

ז" נ6 קורסים 3 קורסים223ניתוח דוחות כספיים

:מתחום המימון22(מימון תאגידי)ניהול פיננסי 
22אופציות וחוזים עתידיים

22הערכת שווי חברות

22כספים ובנקאות

22מימון מיזמים

22ניהול סיכונים

22מימון וכלכלה בינלאומיים

22סוגיות בממשל תאגידים

22שיקולי מס בניהול

חובהחובה לבחור22מחקרי שוק

ז" נ2 קורס 31 מתוך 221שיווק בינלאומי

:מתחום השיווק22התנהגות צרכנים

חובהחובה לבחור22ניהול משאבי אנוש

ז" נ2 קורס 31 מתוך 221יחסי עבודה

:מתחום הניהול22תרבות ארגונית
TQM22אסטרטגיות ניהול איכות 

22אתיקה בעסקים

22דירקטורים

22המסגרת המשפטית לפעילות ארגונים עסקיים בינלאומיים

22חקר ביצועים

22חשבונאות ניהולית

22יצירתיות ויזמות פנים ארגונית

22כלכלה התנהגותית

22כלכלת ישראל

22מיון עובדים

22מיזוגים ורכישות

22מנהיגות בארגונים

22מנהיגים בעסקים

22משא ומתן בינתרבותי

22משפט עסקי

22ניהול הפרסום 

22ניהול התפעול

22ניהול והתנהגות ארגונית מתקדם

22ניהול מוצר בסביבת הייטק

22ן בחברות רב לאומיות"ניהול משא

22ניהול משברים וכישלונות עסקיים

22ניהול פרויקטים

22ניהול שינוי ארגוני

22ניהול שירותים

22סוגיות מתקדמות באסטרטגיה עסקית

22סוגיות נבחרות בשיווק קמעונאי

44(קורס כפול)ל "סיור לימודי בחו

22פיתוח מוצרים ושירותים חדשים 

22קבלת החלטות ניהוליות

22שיווק דיגיטלי

22שיווק חדשנות

22שיווק תעשייתי וארגוני

22שיטות מחקר מתקדמות

22שיטות מתקדמות במחקרי שוק

22תכנון ובקרה במוסדות בריאות

22תקשורת שיווקית ומסחר באינטרנט

ז" נ2 חובה 221אסטרטגיה עסקית
44(קורס כפול)משחק עסקים 

44(קורס כפול)פרויקט בייזום עסקים 

44(קורס כפול) פרוייקט ייעוץ מונחה 

ז" נ4 חובה 1חובה44(קורס כפול)סמינריון במימון 

. בתשלום נפרד ומותנים במינימום נרשמיםGARP קורסים המכינים לבחינות 4-  וMBA קורסי 4 כוללת ניהול סיכונים פיננסייםהתכנית ב

.אופציות וחוזים עתידיים וכן מימון וכלכלה בינלאומיים, השקעות וניירות ערך, ניהול סיכונים:  הינםMBA- קורסי ה
התוכניות ניתנות לשינויים: הערותכ"ז סה"  נ44_________________חתימת  רכזת 

.MBA- י הנהלת ה"בחירת הקורסים תבוצע כל שנה ע_________ז "כ נ"סה____________חתימת ראש תוכנית 

- חובה 
 6-     אינטגרטיבי 

ז"נ
-               ז " נ4 (3 מתוך 1)חובה 

רצוי משחק עסקים

בחירה

ז" נ4 קורסים 2

תחום המימון

הרחבה

 קורסים4

ז" נ8

ניתן לבחור מאלו או מכל תחום

בחירה

MBAתואר שני במנהל עסקים 

 התמחות במימון

 3:  לימודי השלמה
קורסים

ס "ניתן לקבל פטור ע.  קורסים3עד 
לימודי תואר ראשון

חובה


