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מסלול משאבי אנוש 

מבנה תכנית הלימודים בשנה א':

רעבמ תושידר 
'מס

זנ"
סורקה

םקדומ ודמיל 

סמסטר א'

:החטיב  שונבי אשאמ

-- 2 אבימש אנוש ולניה 

-- 2  ולמגת ועהת הנטושי

שלממו הקיטילופ   :החטיב

-- 2 מדינין הועי הרתסודו י:טיליפודם האה

2  ראל ישתמדינ בממשלה: הקטיליפו וטרמש

לוהינ :החטיב 

-- 2 תסודוי  ולהניה

2 תטוחלת הקבל

תורשקת החטיב : 

-- 2 תקשורתא למבו

2 תקשורתת התולדו

החטיב :  היוגדולותמ

-- 3 ילגתר +אה' הרצא קהטיסטיטסא למבו 

ההעשר יורסק 

-- 2 תיהדו בסוד ימודיליב  ס העשרהקור 

ב'סמסטר 

:החטיב  שונבי אשאמ

-- 2 תכשרתוח והפי  בדיםעו

-- 2 הבודסי עיח

שלממו הקיטילופ   :החטיב

-- 2 תתור  "ל הבינסיםהיח גיהטטרסא וטיהמלויפד 

2 םברימש ולניה 

לוהינ :החטיב 

-- 2 תיעקב  תמדיניו

תורשקת :החטיב 

2 מוניםת הקשורת

היוגדולותמ :החטיב 

-- 2  תפייוגר ביבלרכההד
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קהטיסטיטסא למבו  'א  3  ילגתר +הא' הרצ בקהטיסטיטסא למבו

יורסק   ההעשר

  2  ברהמדעי הח בס העשרהקור

  הנש
 

, הללמכהןונקתיעל פ ',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   וף סעד  תינגלובאה אנש  
ןונקת בה ראתוובחהשללאמוטפיר     .תיפיהספציםודמי הלתינוכת   שלברמעהתושידר בהעמידף לוסנ  זאת,'ב
  .הללמכה
 
 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב': 
 

תושידר  רעבמ
 'מס

 זנ"
 סורקה

ודמיל   םקדומ

 סמסטר א'

:החטיב   שונבי אשאמ

אבימש  אנוש ולניה   2 אבימש  אנוש גי שלטטרסא  ולניה 

  2 אבימש בס העשרהקור  שאנו

הקיטילופ   שלממו :החטיב

2  ראל ישתמדינ בממשלה: הקטיליפו וטרמש :תתיאהשוו    תהליכים ותסדומו הקטיליפו

:החטיב  לוהינ

 --  2 תגותנהה   תגוניאר

  2  ל בניהוס העשרהקור

:החטיב  תורשקת

 --  2   ראל בישתקשורתה

  2  תקשורת בס העשרהקור

:החטיב  היוגדולותמ

קהטיסטיטסל   'ב'+א אמבו  2 מושישי   מחשב

קהטיסטיטסא למבו  'ב'+א  2 תטושי  תתיוומ כקרמח

יורסק   ההעשר

 --  2  ברהמדעי הח בס העשרהקור

 ' בסטרמס

:החטיב  שונבי אשאמ

  2   תלו יכוולניה

  2 מיון וסגיו  םבדיעו

אבימש בס העשרהקור  שאנו  

הקיטילופ   שלממו :החטיב

  2 ס העשרהקור   ממשל וקהטיליפו

:החטיב   הולינ

  2   בורינהל צימא למבו

  2  ל בניהוס העשרהקור

:החטיב   תורשקת

2  תקשורתא למבו   תתי חזותקשורת



 המכללה האקדמית אשקלוןתואר ראשון               131                                                          ידיעון

 

  2  תקשורת בס העשרהקור

:החטיב   היוגדולותמ

2  יתגרפליוביב ברכההד תיבהכ   תעימד

2   יתגרפליוביב ברכההד קרמח  תתניואיכו תטושי 

יורסק   ההעשר

 --  2  ס העשרהקור  תיהדו בסוד ימודיליב

, הללמכהןונקתיעל פ ',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   תינגלובאה אנש   הנש   וף סעד 
ןונקתשללאמוטפיר.תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלרעבמהתושידר בהעמידף לוסנתזא,          'ב   בה ראתוובהח
 .הללמכה

 
 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 
 

 רת מעבדרישו
 ס'מ

 נ"ז
 ורסהק

 וקדםלימוד מ

 סמסטר א'

:החטיב   שונבי אשאמ

  2   בודהתי עוח צוותפי וולניה

  2 אבימש בס העשרהקור  שאנו

  יםנויינרמס

  2 אבימשב   שאנו ןמינריוס

הקיטילופ   שלממו :החטיב

  2  בס העשרהקור  למשמ וקהטיליפו

  יםנויינרמס

תטושי   תתניואיכו ותתיוומ כקרמח  2   ממשל וקהטיליפו במינריוןס

:החטיב   הולינ

תסודוי  להניהו  2  םגוניאר ביםניהול שינוי

:החטיב   תורשקת

2  תקשורתא למבו תקשורת  תקוונמ

  2  תקשורת בס העשרהקור

יורסק   ההעשר

  2 מינרס  גיבין חו

  2  ס העשרהקור  תיהדו בסוד ימודיליב

 ב'סמסטר 

:החטיב   שונבי אשאמ

אבימש  אנוש ולניה   2 אבימש במינרס  ם עםגשי מפ:אנוש
 קהטיקהפר

  2 אבימש בס העשרהקור  שאנו

  יםנויינרמס

ת,עימד   תיבה ,כתפייוגר ביבלרכה ,הדאנוש
   תתניואיכוותתיומו כקרחמתטו שי,  א+ב

אבימשולניה  
הקטיסטיטס  2 אבימשב   שאנו ןמינריוס

הקיטילופ   שלממו :החטיב

  2  למשמ וקהטיליפו בס העשרהקור
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  יםנויינרמס

הקטיסטיטס  ת,עימדתיבה ,כתפייוגר ביבלרכההד  ב ,א+
2   תתניואיכו ותתיוומ כקרמחתטושי   ממשל וקהטיליפו במינריוןס

:החטיב  לוהינ

תסודוי  להניהו  2   גוניםאר בבריםמש

  2   ול בניהס העשרהקור

:החטיב  תורשקת

  2 גיהטטרסאו   תתיורקשת בורסי צייח

יורסק  ההעשר

  2  ס העשרהקור  ברהמדעי החב

',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   הללמכהןונקתיעל פ תינגלובאה אנש   הנש   וף סעד 
ןונקתשללאמוטפיר.תיפיהספציםודמי הלתינוכתשל        רעבמהתושידר בהעמידף לוסנ,  תזא'ב   בה ראתוובהח
  .הללמכה

 

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. 
 

הערה: ציון "עובר" בקורסים הינו 60, אלא אם כן צוין אחרת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


