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תכנית לימודים  לתואר "בוגר" - .B.A בלימודים רב – תחומיים במדעי החברה

מסלול מינהל עסקים: 

מבנה תכנית הלימודים בשנה א':

רעבמ תושידר 
'מס

זנ"
סורקה

םקדומ ודמיל 

סמסטר א'

:החטיב  יםק עסינהלמ

-- 3 ילגתר קרומי +אההרצ   לה לכלכאמבו 

-- 2  קהיטמתמת הסודוי

:החטיב  ןויטחב

-- 2 מיאוטחון ל וביגיהטרטסאא למבו

:החטיב  הולינ

-- 2 להניהו תסודוי 

-- 2 תטוחלת הקבל

שלמימו הקיטילופ   :החטיב

-- 2 מדינין הועי הרתסודו י:טיליפודם האה

2  ראל ישתמדינ בממשלה: הקטיליפו וטרמש

החטיב :  היוגדולותמ

-- 3 ילגתר +אה' הרצא קהטיסטיטסא למבו 

ההעשר יורסק 

-- 2 תיהדו בסוד ימודיליב  ס העשרהקור 

ב'סמסטר 

:החטיב  יםק עסינהלמ

קרומי לה לכלכאמבו  3 ילגתר לה לכלכאמבו  +אה  הרצקרואמ 

-- 2  קיםסהל עמנ בס העשרהקור

ןויטח ב:החטיב

-- 2 ביטחוןב ס העשרהקור 

לוהינ :החטיב 

-- 2 תיעקב  תמדיניו

הקיטילופ   שלממו :החטיב

2 םמייאונל הביסיםהיח תתור  :גיהטטרסא ומהלויפד 
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  2 ולניה  םברימש

יורסק  היוגדולותמ

 --  2   תפייוגר ביבלרכההד

קהטיסטיטסא למבו  'א  3  ילגתר +הא' הרצ בקהטיסטיטסא למבו

יורסק   ההעשר

  2 סקור  ברהמדעי הח בהעשרה

  הנש
 

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

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב': 
 

תושידר  רעבמ
 'מס

 זנ"
 סורקה

ודמיל   םקדומ

 סמסטר א'

:החטיב   יםק עסינהלמ

 --  2  ראל ישתכלכל

  2 תקרונוע   מוןמית התור

:החטיב  ןויטחב

 --  2   ת החדשה בעתיכוןרח המזת התולדוא למבו

 --  2  ביטחון בס העשרהקור

:החטיב  לוהינ

 --  2 תגותנהה  תגוניאר

 --  2   ול בניהס העשרהקור

הקיטילובה: פיחט   שלממו

 --  2 –   תהליכים ותסדומו תתיאקה השווטיליפו

:החטיב  היוגדולותמ

הקטיסטיטס  '+ב'א  2 מושישי   מחשב

הקטיסטיטס  '+ב'א  2 תטושי  תתיוומ כקרמח

יורסק   ההעשר

 --  2  ברהמדעי הח בס העשרהקור

 ב'סמסטר 

  יםק עס מנהל:החטיב

  2   קיםסהל עמנ בס העשרהקור

  2  יגיטל די בעידןקשיוו

:החטיב   ןויטחב

  2 אמבו   ת החדשה בעתאי צבתגוטוריה והסלהי

  2   רבאל ע ישרסוךסכ

:החטיב   הולינ



 המכללה האקדמית אשקלוןתואר ראשון               127                                                          ידיעון

 

  2  הלמינא למבו  בוריצי

  2  ל בניהוס העשרהקור

הקיטילופ   שלממו :החטיב

  2  למשמ וקהטיליפו בס העשרהקור

  2 ס העשרהקור  למשמ וקהטיליפוב

:החטיב   היוגדולותמ

רכההד   תפייוגרבביבל  2 תיבהכ   תעימד

רכההד  תפייוגרבביבל  2 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 
 ןונקתבה ראתוובהחשללאמוטפיר.תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלרעבמהתושידר בהעמידף לוסנתזא,           'ב
 .הללמכה

 
 
 

 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 
 

 רת מעבדרישו
 ס'מ

 נ"ז
 ורסהק

 וקדםלימוד מ

 סמסטר א'

-  יםק עסינהלמ :החטיב 

  2 תסדומו וקיםבנ  סייםפיננ

  2  קיםסהל עמנ בס העשרהקור

  יםנויינרמס

תטושי   תתניואיכו ותתיוומ כקרמח  2 ןמינריוס   קיםסהל עמנב

:החטיב  ןויטחב

  2  מהלחמ וא צבחון,ט בידיני

  יםנויינרמס

תטושי   תתניואיכו ותתיוומ כקרמח  2  ביטחון במינריוןס

:החטיב  לוהינ

תסודוי  להניהו  2  םגוניאר ביםניהול שינוי

הקיטילופ    שלממו :החטיב

  2   תטיליולה פכלכ

  2  למשמ וקהטיליפו בס העשרהקור

יורסק   ההעשר

  2 מינרס   גיבין חו

  2  ס העשרהקור  תיהדו בסוד ימודיליב

 ב'סמסטר 

:החטיב   יםק עסינהלמ
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תקרונוע  ןמומית התור  2  םזריג נסיםנכ

  2   קיםסהל עמנ בס העשרהקור

  יםנויינרמס

הקטיסטיטס  ת,עימדתיבה ,כתפייוגר ביבלרכההד  ב ,א+
2   תתניואיכו ותתיוומ כקרמחתטושי ןמינריוס  קיםסהל עמנב

:החטיב  ןויטחב

  2  ביטחון בס העשרהקור

  יםנויינרמס

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

:החטיב  לוהינ

תסודוי  להניהו  2   גוניםאר בבריםמש

  2  ל בניהוס העשרהקור

הקיטילופ   שלממו :החטיב

  2 :איופאירד ההאיחו  ם ותהליכיתסדומו

יורסק   ההעשר

  2  ס העשרהקור  ברהמדעי החב

תיבר עהבעה בורפטתשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   הללמכהןונקתיעל פ ',ףו סעד  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




