החוג למנהל עסקים
Department of Business
Administration

מנהל עסקים –  MBAבניהול ספנות ונמלים -כיתת "ברקנית"
מערכת לימודים שנה"ל תשע"ז

תקופה מס' 09.03.2017 – 17.05.2017 :1

חדר ( 466קומה  )4בניין חינוך
יום חמישי

יום שישי

15:00-18:00

08:00-11:00

חשבונאות פיננסית

יסודות ומבנה הספנות

ד"ר מחמוד קעדן

ד"ר יורם זבה ,מר נחום גנצרסקי

18:00-21:00

11:00-14:00

ניהול השיווק

כלכלה ניהולית

פרופ' אביב שהם

רו"ח איציק לב

**** הערות:
 .1בתאריך  6.04.17לא יתקיים השיעור בחשבונאות פיננסית .במקומו ,יתקיים
תרגול בקורס.
 .2בתאריך  31.03.17יתקיים שיעור כפול בקורס "כלכלה ניהולית" (השיעור
בקורס "יסודות ומבנה הספנות" לא יתקיים).
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 .3בתאריך  7.04.17יתקיים שיעור כפול בקורס "יסודות ומבנה הספנות"
(השיעור בקורס "כלכלה ניהולית" לא יתקיים).

 .4חופשת פסח תתקיים בין התאריכים  9.04.17-17.04.17ולא יתקיימו לימודים
בתקופה זו .הלימודים יתחדשו ביום חמישי ה. 20.04.17 -

 .5שימו לב! לאחר  4שיעורים יתקיימו חילופין בקורסים בימי חמישי ובימי שישי
(כלומר ,בימי חמישי – ארבעה שיעורים ראשונים ב"חשבונאות פיננסית" יתקיימו בשעות
 15:00-18:00והחל מיום  - 30.03.17ארבעה שיעורים אחרונים בקורס יתקיימו בשעות 18:00-
 .21:00בהתאם לכך ,הקורס "ניהול השיווק" יתקיים בשעות  15:00-18:00בארבעת המפגשים
האחרונים ,ובשעות  18:00-21:00במפגשים הראשונים .באופן דומה ,בימי שישי – בקורס
"יסודות ומבנה הספנות" –  4שיעורים ראשונים יתקיימו בשעות  8:00-11:00וארבעת
השיעורים האחרונים (החל מיום  )31.03.17יתקיימו בשעות  . 11:00-14:00בהתאם לכך,
הקורס "כלכלה ניהולית" יתקיים בשעות  8:00-11:00בארבעת המפגשים האחרונים ,ובשעות
 11:00-14:00בארבעת המפגשים הראשונים בקורס).

 .6הבחינות תתקיימנה בין התאריכים  07/05/2017-17/05/2017בימים שאינם ימי
הלימוד הקבועים שלכם ,בשעות אחה"צ.
להלן לוח הבחינות:
 - 9.05.17בחינה בקורס "ניהול השיווק" חדר הבחינה יפורסם בהמשך.
 – 11.05.17בחינה בקורס "יסודות ומבנה הספנות"  -בחדר  466בבניין חינוך.
 – 14.05.17בחינה בקורס "כלכלה ניהולית"  -חדר הבחינה יפורסם בהמשך.
 – 16.05.17בחינה בקורס "חשבונאות פיננסית"  -בחדר ( 207קומה  )2בבניין
ג'ייקובס.

כל הבחינות תחלנה בשעה . 16:30
 .7התקופה השנייה תחל ביום חמישי ה. 18.05.17 -
בהצלחה ובהנאה!
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