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 ז"תשע -מוסמך בניהול טכנולוגיה .M.Scתכנית הלימודים 

 קורסי חובה קורסי בחירה*
  מתקדםטכנולוגיה ניהול 

 מס' הקורס שם הקורס נ"ז מס' הקורס שם הקורס נ"ז
 77101 משחקי עסקים 3 77112 ניהול מערכות שירות  3

 77502 ניהול מתקדמות שיטות 3 77110 סוגיות בניהול בינלאומי  3

 77103 אסטרטגיה עסקית בינלאומית 3 77111 ניהול פרויקטים מתקדם 3

 77109 שיטות מחקר לניהול טכנולוגיה 3 77113 מודלים מתקדמים במלאי 3

 77104 שיווק טכנולוגיות עיליות 3 77148 תכנון מערכות תחבורה 3

 77152 /77105 /מתודולוגיות לפיתוחוגיההנדסת מערכות עתירות טכנול 3 77121 יסודות מערכות תקשורת לניהול  3

 77106 שווקי הון, גיוס הון וניהול סיכונים  3 77100 ניהול שרשרת הספקה 3

 77153 שיטות כמותיות לניהול טכנולוגיה 3 77406 מחשב-תכן והערכה של ממשקי אדם 3

 77701 עבודת גמר 6   

 77702 סמינר 0   

  סה"כ קורסי חובה 30   

 (ITניהול טכנולוגיות מידע )   ושיווק מימוןכלכלה 
 77101 משחקי עסקים 3 77122 יזמות עסקית וטכנולוגית 3

 77502 ניהול מתקדמות שיטות 3 77115 קבלת החלטות מתקדם 3

 77104 שיווק טכנולוגיות עיליות 3 77124 ניהול פיננסי מתקדם 3

 77106 ניהול סיכוניםשווקי הון, גיוס הון ו 3 77125 אופציות וחוזים 3

 77109 שיטות מחקר לניהול טכנולוגיה 3 77126 כלכלת משאבי טבע, טכנולוגיה, וסביבה  3

 77152 מתודולוגיות לפיתוח וליישום מערכות מידע 3 77141 מבוא להנדסה פיננסית 3

 77153 שיטות כמותיות לניהול טכנולוגיה 3 77127 חשבונאות ניהולית מתקדמת 3

 77701 עבודת גמר 6 77128 ר בשיווק טכנולוגיותסמינ 3

 77702 סמינר 0 77149 יישומי תורת המשחקים 3 

 77401 והגנת סייבר אבטחת מידע ארגונית 3   ניהול 

 77402 ניהול תשתיות טכנולוגיית מידע מתקדמות 3 77133 ניהול משאבי אנוש עתירי ידע 3

 77403 ר אלקטרונימסח 3 77134 ניהול ופיתוח עבודת צוות 3

 77151 כריית נתונים 3 77135 ניהול מו"פ 3

 77144 / כלכלת מוצרי מידע 3 77140 קניין רוחני ופטנטים 3

 77145 / מדידת ערך המידע 3 77146 ניהול משא ומתן 3

 77405 מונחית-מודלים של למידת מכונה בלתי 3 77150 ניהול שינוי וחדשנות 3

 77407 מערכות תומכות החלטה 3   

  סה"כ קורסים בהתמחות 45   

 הנדסת מערכות  -השלמות
 77101 משחקי עסקים 3 77004 מבוא לכלכלה ומימון ש"ס 3

 77502 ניהול מתקדמות שיטות 3 77012 יסודות ניהול הטכנולוגיה והפרויקטים ש"ס 3

 77103 אסטרטגיה עסקית בינלאומית 3   

 77104 שיווק טכנולוגיות עיליות 3   

  77105 כות עתירות טכנולוגיההנדסת מער 3   

 77106 שווקי הון, גיוס הון וניהול סיכונים 3   

 77109 שיטות מחקר לניהול טכנולוגיה 3   

 77142 אימות, תיקוף ובדיקות של מערכות 3   

 77205 1תכן הנדסי  3   

 77202 ממשקים ושילובים של מערכות 3   

 77203 הנדסת תוכנה למהנדסי מערכות 3   

 77204 חקב"צ וסימולציה למהנדסי מערכות 3   

 77153 שיטות כמותיות לניהול טכנולוגיה 3   

 77701 עבודת גמר 6   

 77702 סמינר 0   

  סה"כ קורסים בהתמחות 45   

  ואמינות אבטחת איכות    
 77101 משחקי עסקים 3 

 77502 ניהול מתקדמות שיטות 3   

 77103 אסטרטגיה עסקית בינלאומית 3   

 77104 שיווק טכנולוגיות עיליות 3   

 77152 /77105 /מתודולוגיות לפיתוחהנדסת מערכות עתירות טכנולוגיה 3   

 77106 ן, גיוס הון וניהול סיכוניםשווקי הו 3   

 77109 שיטות מחקר לניהול טכנולוגיה 3   

  77114 ניהול ממוקד איכות  3   

 77116 מערכות תחזוקה ואמינות 3   

 77143 מבוא לניסויים מבוקרים 3   

 77301 אבטחת איכות סטטיסטית 3   

 77303 מטרולוגיה/מדידות בא"א 3   

 77153 יות לניהול טכנולוגיהשיטות כמות 3   

 77701 עבודת גמר 6   

 77702 סמינר 0   

  סה"כ קורסים בהתמחות 45   

 


