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 מדעי החברה ל החוג המשולב 
 גפ" תש   – (2202 מאי  - )מעודכן ל

 ניהול משאבי אנוש 
 

 קורסי חובה:  - שנה א'

 נ"ז 3 ( 'שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר א –מבוא לסטטיסטיקה א'  100

 נ"ז 3 שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר ב'(  –מבוא לסטטיסטיקה ב'  101

 נ"ז 2  סמסטריאליותשעתיים  –מבוא לסוציולוגיה  5102

 נ"ז 3 יאלישעתיים הרצאה + שעה תרגיל סמסטר –מבוא לכלכלה  3120

 נ"ז 2 שעתיים סמסטריאליות –תורות בניהול עובדים   5021

 נ"ז 3 טריאלי שעתיים הרצאה + שעה תרגיל סמס –דוחות פיננסיים ויסודות המימון   5026

 נ"ז 4 שעות סמסטריאליות 4 –מבוא למשאבי אנוש  5020

 נ"ז 2 סמסטר ב'  -שעתיים סמסטריאליות – אקדמיתכתיבה  5046

 נ"ז 2 סמסטר ב'  -שעתיים סמסטריאליות – שימושי מחשב 207

 נ"ז 4 שעתיים שנתיות -לפסיכולוגיהמבוא  212

 נ"ז 2 שעתיים סמסטריאליות –התנהגות ארגונית  2040

 נ"ז  30 סה"כ שנה א' 

 לשנים א+ב ביחד.  יועבר( 74212*** בשנה"ל תשפ"ג מבוא לפסיכולוגיה )
 קורסי חובה: –שנה ב' 

 נ"ז 3 סמסטריאליותשעות  3 -א' כמותניותשיטות מחקר  5200

 נ"ז 3 סמסטריאליותשעות  3 -ב' שיטות מחקר כמותניות 5201

 נ"ז 2 שעתיים סמסטריאליות סמסטר א' -מחקר איכותניותשיטות  5202

 נ"ז 3 דיני עבודה  5205

 נ"ז 4 שנתיותשעתיים  – פסיכולוגיה חברתית  215

 נ"ז 2 והערכת עובדים  מיון 5203

 נ"ז 4 שנתיות שעתיים  -ותרבות ארגוניתאסטרטגיה  5204

 נ"ז 2 שנה ב'  בחירהקורסי  

  2חובה+  נ"ז 21 סה"כ שנה ב' 

נ"ז בחירה 

 )במקביל(
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 קורסי חובה: –שנה ג' 

 נ"ז 4 מנהלים והכשרתפיתוח  5300

 נ"ז 3 סמסטריאליות   שעות 3 – תאתיקה עסקי 5033

 נ"ז 6 שעות שנתיות פרונטאליות 3 -סדנת פרקטיקום –ניהול שינויים   5031

 נ"ז 4 שעתיים הרצאה  –סמינריון  

 נ"ז 4 שעתיים הרצאה  –סמינריון   

 נ"ז  18 שנה ג'  קורסי בחירה 

  18נ"ז חובה+    21 סה"כ שנה ג' 

 נ"ז בחירה 

 
 (נ"ז שנה ג  18נ"ז שנה ב  2 -בחירה 20חובה+ 27) נ"ז  92                       ניהול משאבי אנוש סה"כ 

 
 ייתכנו שינויים, התוכנית לא סופית. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


