קורסי שנה"ל תשע"ח בחטיבה לגישה בינתחומית לסכסוכים ומשא ומתן
סמסטר א'
נוכחות בכל הקורסים הינה חובה – היעדרות של מעל  2שיעורים תגרור הורדת ציון בקורס
קורסי חובה (ציון עובר  )56ניתן ללמוד את קורסי החובה בכל אחת משנות הלימודי בתואר
נק"ז
2

יום ושעה
יום ב' 16-18

מספר קורס
172-1-0036

שם הקורס
מושגי יסוד בחקר סכסוכים

שם המרצה
עו"ד מרב מירון גורן

יום ג' 10-12

172-1-0046

מבנה חברתי של ישראל

ד"ר תהילה קלעג'י

2

יום ג' 14-16

172-1-0155

סוגיות בקונפליקטים קבוצתיים
וארגוניים

ד"ר שולמית פישר
אינצינגר

2

קורסי בחירה (ציון עובר )56
172-1-0105

גישור במערכות ארגוניות

מר עמרי גפן וגב' הדר אורן

172-1-0057

הדיבור הפנימי של הראש והגוף :סנדא
לניהול והתמודדות עם קונפליקטים
(סדנא שנתית)

ד"ר טל ליטבק הירש

4

יום ג' 8-12
יום ד' 10-12

2

סמינרים (אחד לבחירה) – ניתן להשתתף בסמינר רק בשנה האחרונה בתואר
172-1-0016

התמודדות מתבגרים במצבי קונפליקט
– סמינר שנתי

פרופ' ארנה בראון לבינסון

2

יום ב' 14-16

172-1-0015

קונפליקטים במרחב המשפחתי –
סמינר שנתי

ד"ר סארה אבו כף

2

יום ד' 10-12

מיקום

סמסטר ב'
קורסי חובה (ציון עובר  )56ניתן ללמוד את קורסי החובה בכל אחת משנות הלימודי בתואר
מספר קורס
172-1-0065

שם המרצה
ד"ר ירון סלמן

שם הקורס
משא ומתן תאוריה ופרקטיקה

נק"ז
2

יום ושעה
יום ב' 10-12

קורסי בחירה (ציון עובר )56
172-1-0047

שיר חרב שירת חרפה

פרופ' נידאא חורי

2

יום ב' 14-16

172-1-0096

מגמות שינוי בחברה החרדית

ד"ר תהילה קלעג'י

2

יום ג' 10-12

172-1-0145

ספרות פוליטית בישראל :מערבית
לעברית

פרופ' נידאא חורי

2

יום ג' 12-14

172-1-0037

פוליטיקה חברה ומשפט בהודו המודרנית ד"ר אילת הראל שלו

2

יום ג' 14-16

2

יום ד' 14-16

172-1-0066

חברה בקונפליקט

ד"ר סארה אבו כף

172-1-0057

הדיבור הפנימי של הראש והגוף :סנדא
לניהול והתמודדות עם קונפליקטים
(סדנא שנתית)

מספר
יפורסם
בהמשך

תנועות חברתיות ,מחאה וקונפליקט
במבט משווה

ד"ר טל ליטבק הירש

2

יום ד' 10-12

ד"ר רון דודאי

2

יום ג' 18-20

המשך סמינרים בסמסטר ב' (אחד לבחירה) – ניתן להשתתף בסמינר רק בשנה האחרונה בתואר
התמודדות מתבגרים במצבי קורנפליקט
– סמינר שנתי

פרופ' ארנה בראון
לבינסון

2

יום ב' 14-16

172-1-0016

 ;172-1-0015קונפליקטים במרחב המשפחתי – סמינר
שנתי

ד"ר סארה אבו כף

2

יום ד' 10-12

מיקום

