
 M.A. שני תואר  –יזמות טכנולוגית     
ט"תשע מחזור - לימודים כניתת  

 

 לרבות הכללים בכל שינויים להכניס הזכות את לעצמה שומרת ירושלים להנדסה אקדמית מכללה, עזריאלי
 .בדבר לנוגעים אישיות הודעות כך על למסור מבלי, הלימודים תותוכניו הלימוד תאריכי, התקנות, הקבלה תנאי

 

 שנה א'

 

 סמסטר א'
 

 

 דרישות מקבילות דרישות קדם פרטי הקורס

 שם הקורס קוד שם הקורס קוד נ"ז מ ת ה שם הקורס קוד

         2.0     2 חשיבה המצאתית בבעיות הנדסיות 30531

         3.0     3 תורת המשחקים במשא ומתן 30521

         3.0     3 כלכלה הנדסית ויזמית 30511

         2.0     2 אסטרטגיה עסקית של יזמויות 30512

         10.00 0 0 10 10 סה"כ ש"ש

 
 
 

 סמסטר ב'
 

 

 דרישות מקבילות דרישות קדם פרטי הקורס

 שם הקורס קוד שם הקורס קוד נ"ז מ ת ה שם הקורס קוד

         3.0     3 דאותניהול פרויקטים יזמיים בתנאי אי ו 30522

         3.0     3 הנדסת מערכות 30523

         3.0     3 היבטים מימוניים ביזמות 30532

30533 
היבטים משפטיים בפעילות עסקית של חברות 

 הזנק
2     2.0         

         11.00 0 0 11 11 סה"כ ש"ש
 

 

 



 M.A. שני תואר  –יזמות טכנולוגית     
ט"תשע מחזור - לימודים כניתת  

 

 לרבות הכללים בכל שינויים להכניס הזכות את לעצמה שומרת ירושלים להנדסה אקדמית מכללה, עזריאלי
 .בדבר לנוגעים אישיות הודעות כך על למסור מבלי, הלימודים תותוכניו הלימוד תאריכי, התקנות, הקבלה תנאי

 

 'בשנה 

 

 סמסטר א'

 דרישות מקבילות דרישות קדם פרטי הקורס

 שם הקורס קוד שם הקורס קוד נ"ז מ ת ה שם הקורס קוד

         2.0     2 ניהול מחקר ופיתוח בחברות הנדסיות 30524

         2.0     2 מודלים למסחר אלקטרוני 30534

         2.0     2 סמינר ביזמות טכנולוגית 30551

         3.0     3 פרויקט גמר )שנתי( 30512

         9.00 0 0 9 9 סה"כ ש"ש

 
 
 

 סמסטר ב'
 

 דרישות מקבילות דרישות קדם פרטי הקורס

 שם הקורס קוד שם הקורס קוד נ"ז מ ת ה שם הקורס קוד

         2.0     2 קניין רוחני ביזמות טכנולוגית 30502

         2.0     2 שיווק למיזמים טכנולוגיים 30513

         3.0     3 אינטגרציה ומצוינות ארגונית 30525

         3.0     3 פרויקט גמר )שנתי( 30512

         10.00 0 0 10 10  סה"כ ש"ש

 

 

 


