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 "פתש בכסלו ה

 ( באוניברסיטה הפתוחהB.Scהנדסת תעשיה וניהול ) בתוכניתאל: הסטודנטים 

 

 2020בסמסטר בימים מרוכזים היצע קורסים ב הנדון:

לכם מספר ימים מוצעים  ("פ, תשאביב)סמסטר  2020בברצוננו להביא לידיעתכם שבסמסטר 

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

 .הנמל בחיפהס רמת אביב וקמפוס הימים מוצעים בקמפובחירתכם. 

( 10985, 10923בנוסף, אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם לדרישות הקדם של הפרויקט המסכם )

 ולהדגיש את הצורך בתכנון נכון שלכם כדי לעמוד בדרישות אלו.
 

 

 (.630רמת אביב ) -אביב -בקמפוס תללהלן הימים המרוכזים המוצעים 

 

 רביעיימי 

 

 קבוצה הנחיה קורס שעות

 10 מוגברת  (10907הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים ) 10:00-13:00

 10 מוגברת ( 10708חשבונאות הפיננסית והניהולית )יסודות ה 10:00-13:00

13:30-16:30 

13:30-15:30 

13:30-16:00 

 (10580תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות )

 (10688) 2ניהול התפעול 

 JAVA (20478)יסודות התכנות בשפת 

 מוגברת

 מוגברת

 מוגברת

10 

10 

10 

16:00-19:00 

17:00-20:00 

 (10708ת והניהולית )יסודות החשבונאות הפיננסי

 (10715חקר עבודה )

 מוגברת

 מוגברת

81 

81 

 81 מוגברת (10579תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשיה ) 18:00-21:00

 01 רגילה (20297מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים )  19:30-21:30

 

 



 (.353) בנמל חיפה בקמפוסלהלן הימים המרוכזים המוצעים 

 

 יום ג

 

 14:30-16:30 10 מוגברת מערכות ספרתיות 20272

 14:30-17:00 10 מוגברת הסקה סטטיסטית 30204

 16.00-18.00  81 מוגברת מבוא להנדסת תעשיה 10163

יסודות החשבונאות הפיננסית  10708
 17:00-20:00  81 מוגברת והניהולית

 17.00-19.00   81 מוגברת 2ניהול התפעול  10688

 19.15-21.15  81 מוגברת 1ניהול התפעול  10687

 18:00-21:00 81 מוגברת נושאים במתמטיקה 10444

10907 
ומודלים סטוכסטיים הסתברות 

 18:00-21:00 81 מוגברת בחקב"צ

30203 
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות 

 18:15-21:15 81 מוגברת לתלמידי מדעים

 19:15-21:15 81 מוגברת תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע 10645

 
 

 יום ו

 

 08.00-11.00   40 מוגברת חקר עבודה 10715

 11:30-13:30 40 מוגברת מודלים דטרמינסטיים בחקר ביצועים 20297

 11:30-14:30 40 מוגברת חדו"א א 20406

 11.30-14.30   31 רגילה תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות 10580

 
 

 יום התואר מוצע בקורס נוסף מקורסי החובה ב

 

תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת  10579
 18.00-21.00  81 מוגברת "ןותע

 
 

 

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

 ,בברכה                                                                     

 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/

