תשע"ט-סמסטר ב'

מערכת שנה א' חשבונאות
יום

שעות

שם הקורס

א"ה

מרצה

חדר

א'

9:03-11:33

משפט מסחרי

שיעור

ד"ר חגי ויניצקי

031

11:11-10:51

מבוא למקרו כלכלה

שיעור

ד"ר אורן בשן

031

15:33-11:03

מבוא למקרו כלכלה

תרגול

מר דולב ברכה

031

הערות

אחת לשבועיים

שיעור
ב'

ד'

0:03-13:33

יסודות החשבונאות

תרגיל

מר דוד אבשלום

031

13:03-11:33

משפט מסחרי/חשבונאות
ניהולית

תרגיל

עו"ד אלישי בן
יצחק/רו"ח יניב לוי

031

11:11-11:03

יסודות החשבונאות

שיעור

ד"ר אבי טילמן

031

10:33-10:03

אנגלית בסיסי

שיעור

30:33-11:11

מתמטיקה ב'

שיעור

גב' לירון שגיב

031

11:03-15:33

חשבונאות ניהולית

שיעור

ד"ר רוני לזר

031

15:03-10:33

אנגלית בסיסי

שיעור

15:03-10:51

אנגלית מתקדמים א'

אחת לשבועיים

תשע"ט סמסטר ב'

מערכת שנה ב' חשבונאות
יום

שעות

שם הקורס

א"ה

מרצה

חדר

הערות

א'

0:03-10:03

יסודות הביקורת

שיעור

רו"ח רועי כץ

030

אחת לשבועיים

13:11-10:03

בעיות מתקדמות בחשבונאות

תרגיל

ארז נחשון

030

אחת לשבועיים

15:33-10:03

תורת המחירים ב'

שו"ת

ד"ר אורן בשן

030

30:03-11:33

מיסים א' (שוק ההון)

שיעור

ד"ר ליאור דוידאי

030

11:03-10:33

ממשל תאגידי

בחירה גב' שלומית גלר

10:03-10:51

אנגלית מתקדמים ב'

שיעור

ג'

ד'

030

30:33-11:11

יסודות המימון

שיעור

טרם נקבע

030

11:03-15:33

בעיות מתקדמות בחשבונאות

שיעור

רו"ח ניסים דניאל

030

15:11-11:51

יסודות המימון

תרגיל

טרם נקבע

030

10:33-10:03

שיטות סטטיסטיות

שיעור

מר אורן שפיר

030

תשע"ט סמסטר ב'

מערכת שנה ג' חשבונאות

יום

שעות

שם הקורס

א"ה

מרצה

חדר

ב'

30:03-11:33

ניתוח דוחות והערכת שווי חברות

שיעור

ד"ר אבי טילמן/רו"ח
ניסים דניאל

030

11:03-10:33

אנגלית עסקית

שיעור

ד"ר מיכל בן נוח

030

30:03-11:33

מערכות מידע לחשבונאים
וביקורת מערכות מידע
לחשבונאים

שיעור

מר יוחאי שמלוב

031

11:03-10:33

ממשל תאגידי

בחירה גב' שלומית גלר

10:11-11:51

תכנון ובקרה עסקית

ד'

10:33-19:33

תכנית אופק למצטיינים

ה'

ג'

ו'

שיעור

ד"ר רוני לזר/רו"ח יניב
לוי

הערות

030
031
031

על פי תנאי קבלה

0:03-10:03

דוחות מאוחדים ב'

שיעור

רו"ח חני כהן

030

15:33-10:03

חשבונאות פיננסית

סמינר

ד"ר רוני לזר

030

מיועד לתלמידי
שנת ההשלמה

0:33-11:33

מיסוי מתקדם ב'

שיעור

עו"ד ליאורן פינצ'בסקי

031

מיועד לתלמידי
שנת ההשלמה

