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  האוניברסיטה העברית בירושלים
  הל עסקיםנְ בית הספר למִ 

  

  עסקים-הלנְ טופס בקשה לחישוב ציון גמר לבוגר במִ 
  

  |             ___|_|__|__|__|__|__|__|__|: זהות' מס_ ________________: שם משפחה___________ : שם פרטי

  |__|__|__|__|__|: מיקוד_____ _________: ישוב_ ________________________________: כתובת

  _________: רשום בפקולטה__  _______: חוג שני  |__|__|__ |-| ___|_|__|__|__|__|__| :טלפון נייד' מס

  

  הערות  ציון ז"נ קורס' מס 'קורסי חובה  שנה א

    ____  ____  55701)         מיקרו(' אכלכלה ל מבוא

    ____  ____  55702)         מאקרו(' בכלכלה ל מבוא

    ____  ____  55321  '                         מתמטיקה א

    ____  ____  55322  '                         מתמטיקה ב

    ____  ____  52116  '             מבוא לסטטיסטיקה א

    ____  ____  52117  '             מבוא לסטטיסטיקה ב

    ____  ____  55102  יסודות  מדעי ההתנהגות          

    ____  ____  55117  השתתפות בניסויים                

    ____  ____  55312              לטכנולוגית אינטרנטבוא מ

  ____  :ז"כ נ"סה

  

  הערות  ציון ז"נ קורס' מס  'קורסי חובה  שנה ב

    ____  ____  55802  יסודות החשבונאות

    ____  ____  55803  יסודות המימון

    ____  ____  55687  התנהגות ארגונית

    ____  ____  55945  שיטות כמותיות בניהול

    ____  ____  55804  יסודות השיווק

    ____  ____  55518  ס"שיטות מחקר במנע

  ____  :ז"כ נ"סה

  

  הערות  ציון ז"נ קורס' מס  'גקורסי חובה  שנה 

    ____  ____  55510    אסטרטגייהול נ

    ____  ____  55506  ניהול התפעול

    ____  ____  ________  פרוייקט/ סמינריון 

    :ז"כ נ"סה

  

  הערות  ציון ז"נ קורס' מס  אבני פינה / בחירהקורסי 

__________________  ________  ____  ____    

__________________  ________  ____  ____    

__________________  ________  ____  ____    

          

__________________  ________  ____  ____    

__________________  ________  ____  ____    

  ____  :ז"כ נ"סה
  

   _____/_____/_____): מבחן או עבודה(ס "תאריך מטלה אחרונה במנע

  .)ז" נ60-61 -לומדים ִמְנהל עסקים עם חוגים אחרים יסיימו בתלמידים ה. ז" נ56 -תלמידים הלומדים ִמְנהל עסקים וכלכלה  יסיימו ב(
  

  . ת בזאת לשקלל את ציוני ולסגור את תור הבוגר שלי/מבקשאני 

להשמיט קורסים , לאחר סגירת התואר לא יהיה ניתן להשתתף בבחינות נוספות: בזאת שידוע לי כי ה/צהיראני מ
יש להגיש אם נמצאה טעות בחישוב הממוצע הסופי . י לתוארמרשימת הקורסים לתואר או לשנות את הממוצע הסופ

  10/03 -בקשה לשינוי הממוצע עד ל

  
  ______________: חתימה                _____/_____/____ _:תאריך  


