
        
 
 
 
 
  
 
 

 
  04 8249194פקס:  3498838הר כרמל, חיפה  ,בית הספר למנהל עסקים ,אוניברסיטת חיפה

 management.haifa.ac.ilאתר: 
 

 המחזור כ" -לימודי תואר שני  -מנהל עסקים 
 מערכת לימודים שנה"ל תש"פ

 *20209.025. - 20207.032.: 5תקופה מספר 
 "ומאגכיתת "

 יום שישי  יום חמישי
15:00 – 18:00 

  ניתוח דוחות כספיים
 קעדןד"ר מחמוד 

 

 

 :מפגשים בתאריכים 4
 )0011:-0008:יום שישי ( - 10.7.20 .1
2 .13.8.20  
3. 3.9.20  
 )שיעור מאוחד לשתי הכיתות יחד( 10.9.20. 4

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .עבודה בקורס. יש בחינהאין 

08:00 – 11:00 
 הסביבה המשפטית של ניהול עסקים

 סיון-ד"ר פאינה מילמן
 )מאוחד לשתי הכיתות(

 :תאריכי המפגשים
1. 24.07.2020  
2 + .3. 07.08.2020 - 08:00-14:00 
4. 14.08.2020  
5 + .6. 04.09.2020 - 08:00-14:00 
 21:00-18:00 יום חמישי – 10.09.2020 .7
 0020:-0017: יום שלישי – 15.09.2020 .8

 
 )00:51( 'גיום  20.09.22: בחינה

14:00 – 21:00 
 ניהול משא ומתן עסקי

 פרופ' שלום שירמן
בבית  0באולם (מפגשים פרונטליים שיתקיימו 

 )21:00-14:00בין השעות כל מפגש הסטודנט, 
 

 :תאריכי המפגשים
  1קפסולה מס'  – 23.7.20 .1
  2קפסולה מס'  –   6.8.20 .2
  3קפסולה מס'  – 20.8.20 .3
  4קפסולה מס'  – 27.8.20 .4

 

 
 
 
 

 .עבודה בקורס. יש בחינהאין 

08:00 – 11:00 
 חשבונאות ניהולית

 רו"ח יצחק לב
 :מפגשים בתאריכים 4
 )21:00-18:00יום חמישי ( - 13.8.20 .1
2. 28.8.20  
 )21:00-18:00יום חמישי ( -   3.9.20 .3
4. 11.9.20  

 + תרגול 
 גב' סטפני דאו

 :מפגשים בתאריכים 4
 0017:-0061: -י רביעיום   - 208.62.

11.9.20 - 13:00-11:00 
  0071:-0016: -יום שלישי  - 15.9.20

  חזרה לבחינה - 0081-00:02: - יום רביעי   - 209.32.
 

 )08:30( יום ו' 20.09.25: בחינה
 *המערכת ומועדי הבחינות נתונים לשינויים             

 : הערות
 .בשעות ההוראהבשל מורכבות התקופה, לא יתבצעו בתקופה זו חילופים בין הכיתות  .1
 !אדחא-צום תשעה באב ועיד אלשל לא מתקיימים לימודים ב - 31.7.20-30.7.20 .2
 . בשל חופשת ראש השנה לא יתקיימו לימודים 20.09.20-17.09.20בין התאריכים  .3
 סוכות.חג המתקני האוניברסיטה יהיו סגורים בשל חופשת  10.10.19-02.10.20בין התאריכים  .4
    .22.10.2020תחל בתאריך  6תקופה מספר  .5

 
 בהצלחה ובהנאה!                                                                                                                             


	הסביבה המשפטית של ניהול עסקים
	ד"ר פאינה מילמן-סיון
	(מאוחד לשתי הכיתות)
	(מפגשים פרונטליים שיתקיימו באולם 0 בבית הסטודנט, כל מפגש בין השעות 21:00-14:00)

