
  האוניברסיטה הפתוחה 

 המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

 התכנית להנדסת תעשייה וניהול
 0227 באפריל 02

 זתשע" בניסן כד

 ( באוניברסיטה הפתוחהB.Scהנדסת תעשיה וניהול ) בתוכניתאל: הסטודנטים 

 

 8102אסמסטר בימים מרוכזים היצע קורסים ב הנדון:

לכם מספר ימים מוצעים  (ח, תשע"סתיו)סמסטר  0228אברצוננו להביא לידיעתכם שבסמסטר 

לנוחיותכם, ניתן לשלב בין הקורסים המוצעים בימים המרוכזים לקורסים נוספים על פי  .מרוכזים

 בירם בחיפה.-הימים מוצעים בקמפוס רמת אביב וקמפוס ביתבחירתכם. 

( 20911כם )בנוסף, אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם לדרישות הקדם של הפרויקט המס

 ולהדגיש את הצורך בתכנון נכון שלכם כדי לעמוד בדרישות אלו.
 

 (.010רמת אביב ) -אביב -בקמפוס תללהלן הימים המרוכזים המוצעים 

 ימי ראשון .2

 הנחיה קורס שעות

 רגילה (*22720ארגונומיה ) 22:22-20:22

20:42-27:42 

21:22-27:42 

 (22601סימולציה )

 (22006לינאריות ) שיטות אופטימיזציה לא

 מוגברת

 מוגברת

28:22-02:22 

28:22-02:22 

28:22-02:22 

20:22-02:22 

 (22687) 2ניהול התפעול 

 (22008בקרת איכות )

 (22601סימולציה )

 (22687) 2ניהול התפעול 

 רגילה

 מוגברת

 מוגברת

 מוגברת

 

 ימי רביעי .1

 הנחיה קורס שעות

  מוגברת (22008בקרת איכות ) 22:22-20:22

24:22-21:42 

21:22-27:42 

 JAVA (02078)יסודות התכנות בשפת 

 (22026) תעו"נניהול פרויקטים לתלמידי 

 מוגברת

 רגילה

 רגילה ( *22720ארגונומיה ) 26:22-20:22

28:42-02:42 

28:42-02:22 

 (22006שיטות אופטימיזציה לא לינאריות )

 (22006שיטות אופטימיזציה לא לינאריות )

 רגילה

 וגברתמ

 .חובה היא בהם ההשתתפות מעבדה. מפגשי יתקיימו הקורס במהלך *

 

 קורסים נוספים בהנדסה

 הנחיה קורס שעות יום

 מוגברת (22601תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע ) 28:22-02:22 ב

 מוגברת (22026)לתלמידי תעו"נ ניהול פרויקטים  27:22-02:22 ג

 מוגברת * (22172משולבות מחשב )מערכות ייצור  26:22-02:22 ג

 

 

 



 (133בירם, חיפה )-בקמפוס בית

 

 ימי שלישי .2

 שם הקורס מס' קורס
 המפגשים שעות קב הנחיה

 28.21-22.21 22 מוגברת ( למדעי החברהAמתקדמים ב )אנגלית  42221

 28.01-22.21 22 מוגברת ניהול השיווק  22082

 20.22-22.22 22 מוגברת מבוא להנדסת תעשיה 22264

 22.01-20.21 22 מוגברת JAVAיסודות התכנות בשפת  02078

 22.01-20.21  22 מוגברת התנהגות ארגונית 22042

 22.42-20.42  22 מוגברת מבוא לסטטיסטיקה  ולהס. למדעים 42024

 20.42-27.22 20 מוגברת שיטות אופטימיזציה לא ליניארית 22006

 20.42-27.42 20 מוגברת י ואינטגרלי א'חשבון דיפרנציאל 02026

 26.22-28.42 82 מוגברת ניהול טכנולוגיה וחדשנות 22777

 27.22-02.42  80 מוגברת מערכות ייצור משולבות מחשב 22172

 28.22-02.22 80 מוגברת אחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  02026

 28.22-02.22 80 מוגברת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב 02004

 28.22-02.22 80 מוגברת נושאים במתמטיקה למד"ח 22000

 28.22-02.22 80 מוגברת מבוא מיקרוכלכלה 22242

 

 ימי שישי .1

 שם הקורס מס' קורס
 המפגשים שעות קב הנחיה

 28.42-22.22  02 מוגברת ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול 22026

 22.42-24.42  02 מוגברת *ארגונומיה 22720

 22.42-20.42  02 מוגברת מבוא מיקרוכלכלה 22242

 .חובה היא בהם ההשתתפות מעבדה. מפגשי יתקיימו הקורס במהלך *

 

 .מוצלח סמסטר לכם אלו, ומאחלים מרוכזים מימים תועלת שתפיקו מקווים אנו

 ,רכהבב                                                                     

 תכנית  צוות                                                                    

 וניהול תעשייה הנדסת                                                                  

 

  /http://telem.openu.ac.il/industrial_engineeringמידע נוסף על המסלול ניתן למצוא באתר המסלול: 

http://telem.openu.ac.il/industrial_engineering/

