
 ב2017סמסטר  - MBAהרשמה לסמינרים 

הנוכחות במפגשים חובה. אי עמידה בדרישה זו תהווה כישלון בסמינר. סטודנטים חו"ל צריכים 
פרטים                                                  mba_seminar@openu.ac.ilלהגיש בקשה לסמינר במייל 

 mba_seminar@openu.ac.ilאו במייל   7781888-09נוספים בנוגע לסמינרים ניתן לקבל בטל' 

 קישורי הרשמה תאריכי מפגשים מועד הנחיה מיקום סמינר

 שוק ההון בישראל 13202
 ד"ר אריה נחמיאסמדריך הסמינר: 

 יום ו רמת אביב
08:00-11:00 

 כאןלהרשמה לחץ     31.3  21.04   05.05  26.05  09.06  30.06 

 הערך האינפורמטיבי של הדיווח הכספי  13101
 ד"ר אריה ברןמדריך סמינר: 

 יום ו רמת אביב
09:00-12:00     

 הרשמה הסתיימה 24.03  07.04   28.04  12.05  26.05  16.06 

 יום ו חיפה 
09:00-12:00 

 כאןלהרשמה לחץ  31.03  21.04  05.05   19.05  09.06  23.06

 
 כלכלה ומימון התנהגותיים 13201

 
 בן ציון-פרופ' אורי מדריך סמינר:

 

 א יום רמת אביב
17:30-20:30 

 
11.06   28.05   14.05  07.05  02.04  19.03 

  כיתת מחשב  1מפגש 

 הרשמה הסתיימה

 א יום  באר שבע 
17:00-20:00 

  
25.06  18.06  04.06  21.05  09.04  26.03   

 
  כיתת מחשב  1מפגש 

 כאןלהרשמה לחץ 

השפעת הגלובליזציה על המשק  13401
 הישראלי

 
 פרופ' ניסים בן דודמדריך סמינר: 

 
 

 יום א רמת אביב
17:30-20:30 

 כאןלהרשמה לחץ  26.03  07.05  04.06  11.06  18.06  25.06

 יום ב' באר שבע 
17:30-20:30 

 הרשמה הסתיימה 20.03   27.03  05.06  12.06 19.06 26.06

 יום ד'  חיפה 
18:00-21:00 

 כאןלהרשמה לחץ   22.03   26.4  07.06  14.06 21.06  28.06

 שווקים אלקטרוניים  13801
 רפאלי פרופ' שיזף :מדריך סמינר

 

 
               חיפה

 

 ב יום 
18:00-21:00 

 הרשמה הסתיימה 19.06  05.06  15.05  08.05  03.04  27.03

  רמת אביב
 

 גיום 
18:00-21:00 

 הרשמה הסתיימה   20.06  06.06  16.05  09.05  04.04  28.03 

 ניהול ידע  13802
 רועי גלברד פרופ': מדריך סמינר

 ה יום  רמת אביב
17:30-20:30 

23.03  30.03  27.04  04.05  25.05  15.06   

 Wekaשימוש בתוכנת   כיתת מחשב 43+מפגשים  

 כאןלהרשמה לחץ 

 יום ב ירושלים 
17:30-20:30 

27.03  03.04  08.05  22.05  05.06  26.06   

 Wekaשימוש בתוכנת   כיתת מחשב 43+מפגשים  

 הרשמה הסתיימה

 אדם                                                         -כלכלת כח 13501
 פרופ' גיל  אפשטיין: מדריך סמינר

 

 ג יום  רמת אביב
17:30-20:30 

21.03  28.03  04.04  25.04  09.05  13.06 
    

 כאןלהרשמה לחץ 

 ו יום  רעננה   
08:30-11:30 

 כאןלהרשמה לחץ  02.06  19.05  12.05  07.04  31.03  24.03

קידום רעיונות ומוצרים והגורמים  13301
 להתפשטותם
  סאצ'י -ד"ר רינת שאנן: מדריך סמינר

  רמת אביב
 

 יום  ג
17:30-20:30 

 

 הרשמה הסתיימה  27.06  13.06  23.05  09.05  18.04  28.03 

 יום  ד רעננה 
17:30-20:30 

 הרשמה הסתיימה 28.06  14.06  24.05  03.05  19.04  29.03

: התנהגות אנשים בארגון:  מניעים 13903
 ודרכי השפעה

 
 גזית-"ר אורלי טנאד: סמינר מדריך

 יום ד רמת אביב
18:00-21:00 

 כאןלהרשמה לחץ   14.06  07.06  10.05  26.04  05.04  22.03

 30.06.2017  –ונסגר ב  19.03.2017 –סמסטר נפתח ב ה •
 ייתכנו שינויים בתאריכי המפגשים •
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