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 לתואר בוגר בחשבונאות  -שנתי  תלת לימודים  מסלולל הדוגמ

 במסלול כלכלה מורחב סמסטרים( 8)  עם חטיבה בכלכלה

 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברהללמוד לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ 

 לפני תחילת הלימודים. 95001

 לימודי אנגלית: 

 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.  18הסיווג לרמה באנגלית נדרש עד צבירה של 

בסיסי לפחות  לרמת סיווג אוהשלמת קורסי אנגלית ברמת טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב )

נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.  48נדרשת עד צבירה של  (במבחני המיון או במבחן פסיכומטרי

הוא תנאי הכרחי לצורך הרשמה לקורס ברמה מתקדמת.  (פטור קבלתודי אנגלית )סיום חובת לימ

 /http://www.openu.ac.il/englishלמידע נוסף על דרישות האנגלית לתואר 

 

 שנה א
  1סמסטר 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 רמה/ היקף נ"ז

 0 בחינת פטור/קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות  91440

3פ/ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 30111  

3פ/ מבוא למיקרוכלכלה 10131  

 6 נ"ז מצטבר 

 

 
  2סמסטר 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 רמה/ היקף נ"ז

3ר/ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 30112  

4פ/ למקרוכלכלהמבוא  10126  

 3פ/ חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 10142

 4/ר יסודות החשבונאות לחשבונאים  10696

 16 נ"ז מצטבר 
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  3סמסטר 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 רמה/ היקף נ"ז

6ר/  בוא למשפט ולדיני עסקיםמ 10836  

3פ/ כלכלה  א מקרו 10793  

 9 נ"ז מצטבר 

 

 

 שנה ב

 4סמסטר 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 רמה/ היקף נ"ז

6/ר  תמחירוחשבונאות ניהולית  10697  

 6ר/ תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים  10230

 3ר/ תורת המחירים א 10627

 6ר/ חשבונאות פיננסית א 10706

 21 נ"ז מצטבר 

 

 

 5סמסטר 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 רמה/ היקף נ"ז

6ר/ ביקורת חשבונות  10705  

 4ר/ תורת המחירים ב 10628

 6ר/ חשבונאות פיננסית ב 10720

 3ר/ כלכלה ב מקרו 10794

 19 נ"ז מצטבר 

 

 6סמסטר 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 רמה/ היקף נ"ז

6ר/ מסים א  10666  

 6/מ דיני תאגידים  10900

 12 נ"ז מצטבר 
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 שנה ג

 7 סמסטר

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 רמה/ היקף נ"ז

 6מ/ מיסים ב 10556

 6מ/ ניתוח דוחות פיננסיים  10389

 6מ/ חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים  10913

 6מ/ דוחות כספיים מאוחדים  10910

 24 נ"ז מצטבר 

 
 

 8 סמסטר

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

רמה/ היקף 
 נ"ז

  סמינריון דוחות כספיים מאוחדים 96032

 6מ/ חשבונאות פיננסית מתקדמת  10922

 6/ר מושגי יסוד באקונומטריקה 10284

 6מ/ ביקורת מערכות מידע חשבונאיות 10549

 18 נ"ז מצטבר 

 

 

 


