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  מטרות הקורס. א

  .להכיר לעומק מודלים נבחרים הנלמדים בקורסים שונים במימון וכלכלה וליישם אותם בעזרת תכנת האקסל

  

  תוכן הקורס . ב

הקורס . ון ופתרון בעיותתוך הדגמת השימוש בתכנת אקסל לשם תכנוכלכלה  במימון נבחריםהקורס ידון בנושאים 

כולל לימוד תיאורטי של נושאים נבחרים במימון ויישומם כאשר לאחר הצגת הרקע התאורטי יודגם השימוש 

לשם תכנון ופתרון זאת ; )visual basic(כולל כתיבת תוכניות פשוטות בשפת התכנות של אקסל בתכנת אקסל 

,  שכן)לא כולל תכנות (גבוההוהכרת האקסל ברמה  תובהשקעונדרש ידע בסיסי במימון . הבעיות המימוניות

  . לואהשיעורים יועברו בהנחה שהסטודנטים למדו כבר נושאים 

  

  :תכנית הקורס לפי שיעורים

ראוו (קריאה נדרשת נושא השיעור שיעור

 )ביבליוגרפיה להלן
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