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 הנחיות רישום לקראת שנה"ל תשפ"ג 
נ"ז(, כולל קורסי יסוד ביהדות וקורסים כלליים. הקפידו על מילוי כל   128) ש"ש 64. שימו לב: הדרישה לתואר היא מינימום  1

 נ"ז.   2ש"ש =   1הדרישות כדי לקבל זכאות לתואר. כמו כן יש לבדוק חובות אחרים כמו: אנגלית והבעה עברית.  
 לוגיסטיקה. יש לשים לב למילוי מכסה זו ולהשלים בקורסי בחירה לפי הצורך.  ניהול  נ"ז( ב 54ש"ש ) 27. כל סטודנט חייב 2
. פטורים: סטודנטים המבקשים לקבל פטור ע"ס לימודים אקדמיים קודמים יגישו בקשה לוועדת הסטטוס באוניברסיטה מיד עם  3

 לכל הקורסים.   קבלתם. ניתן לקבל ייעוץ במחלקה. כל עוד לא אושר הפטור ע"י ועדת הסטטוס יש להירשם
 . במקרה של חפיפה בתכני הקורסים הנדרשים בשתי המחלקות, יש לפנות למזכירות המחלקה לבדיקה פרטנית. 4
 קורסי אנגלית בתואר.   2. על הסטודנט לוודא עמידה בדרישות מל"ג למינימום 5
 
 

 קורסי חובה:  -שנה א'
 ש"ש  1.5 מבוא לסטטיסטיקה א'   002
 ש"ש  1.5   מבוא לסטטיסטיקה ב' 003
 ש"ש  1.5   1מתמטיקה למדעי החברה   004
 ש"ש     1   2מתמטיקה למדעי החברה   005
 ש"ש     1 מבוא להסתברות   006
 ש"ש  1.5 מיקרו   –מבוא לכלכלה  015
 ש"ש  1.5 מאקרו   -מבוא לכלכלה 016
 ש"ש  1.5 מתוקשב   -יסודות הלוגיסטיקה   025
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