הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מחלקה

קוד קורס

שם קורס

מורה הקורס

פסיכולוגיה

101-1-114

הקונפליקט הערבי יהודי בראי ההתנסות והתיאוריה

דר' טל אייל

סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה

102-1-387/397

יחסים בן תרבויות

ד"ר יפעת גוטמן

102-1-0071
102-1-0026
102-1-0141
102-1-0010
102-1-19/29
102-1-0136

מגדר פמניזם וחברה
בית משפחה ועבודה
תרבות בהגירה
רוסיה בישראל
החברה הישראלית
תנועות תחיה תרבותיות

ד"ר ניצה ברקוביץ
ד"ר ניצה ברקוביץ
ד"ר יוליה לרנר
ד"ר יוליה לרנר
פרופ' דני ממן
פרופ' פרן מרקוביץ

122-1-138/278
122-2-514
122-2-388
172-1-74

קולות מזרחיים בספרות העברית :זהות ,פואטיקה ,פוליטיקה
הקונפליקט בספרות ישראלית ופלסטינית
ספרות פוליטית בישראל –מערבית לעברית
שיר חרב  -שירת חרפה
איפה היינו ומה עשינו :היכרות עם גדולי הספרות העברית של
המאה העשרים

דר' בתיה שמעוני
פרופ' נידאא חורי
פרופ' נידאא חורי
פרופ' נידאא חורי

ספרות עברית

122-1-4491
לשון עברית

לימודי המזרח התיכון

היסטוריה של עם
ישראל

קשרי שפה וחברה בעברית הדבורה

123-1-118/128
בתשע"ז ניתנו הקורסים הבאים:
סוגיות בפרגמטיקה של השיח הציבורי
123-2-144/244
שפה וזהות אתנית בישראל
123-2-177/277

פרופ' יגאל שוורץ
רועי גפטר
פנינה שוקרון-נגר
רועי גפטר

137.1.0103.01
124.2.0268
124.2.0278

דיבור בדיאלקט הבדואי – היבטים תיאורטיים ופרקטיים
שפה ,חברה ותרבויות במזרח התיכון
שפה וזהות בספרות הערבית המודרנית

דר' אלון פרגמן
דר' יונתן מנדל
דר' סיגל ג'ורג'י

125-1-48

ניצולי השואה  -ממהגרים לישראלים

פרופ' חנה יבלונקה

125-1-218

מאורתודוקסיה לחרדיות

ד"ר עדה גבל

חינוך

129-2-265
129-2-266
129-1-140/1402
129-2-2298

תרבות ישראלית ובית הספר
סביבה לימודית ותרבותית כגורם התפתחותי
מערכת החינוך בישראל
מערכת החינוך ואתגר השונות

פרופ' דורית טובין
ד"ר מייקל וינשטוק
ד"ר יריב פניגר
ד"ר יריב פניגר

אמניות

134-1-0240
194-2-0056/6

סקירת האמנות הישראלית
היסטוריה ותרבות חזותית של א"י בעת החדשה

פרופ' חיים מאור
דר' נירית שלו-כליפא

פוליטיקה וממשל

138-1-121

המשטר הפוליטי בישראל

פרופ' דני פילק

עבודה סוציאלית

144-1-241
144-1-148
144-2-1221
144-2-52
144-2-247
144-1-47
144-2-327/337
144-2-1840
144-2-227
144-2-237

עבודה סוציאלית רב תרבותיות
סוגיות בטיפול בחברה הערבית
בריאות נפש בפרספקטיבה רב תרבותית
עו"ס בעולם הערבי
מערכות בריאות מודרניות ומסורתיות :מבט משווה
היבטים בין תרבותיים בהתערבויות טיפוליות
חקר סיפורי חיים של עולים/מהגרים /מעוטים
תהליכים פסיכולוגיים בהגירה
הילד ,המבוגר והמשפחה המהגרת
פרקטיקום בהתערבות עם עולים

פרופ' עליאן אלקרינאווי
פרופ' עליאן אלקרינאווי
פרופ' עליאן אלקרינאווי
פרופ' עליאן אלקרינאווי
פרופ' עליאן אלקרינאווי
פרופ' יוליה מירסקי
פרופ' יוליה מירסקי
פרופ' יוליה מירסקי
פרופ' יוליה מירסקי
פרופ' יוליה מירסקי

לימודי מדינת ישראל

מיתוס וזיכרון בהיסטוריה של המזרח-התיכון :זהויות פלסטיניות,
167-1-151/1513
ערביות ואסלמיות
מעליות יבנאלי ועד פרשת ילדי תימן :הציונות ויהודי תימן
167-1-103

דר' קובי פלד
פרופ' אסתר מאיר

167-1-531

חברות מסורתיות בעידן של תמורות :מקרי בוחן של נשים חרדיות

א ,תהילה קלעז'י

167-1-381/391
167-1-258
167-1-298

החברה הישראלית :היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים
המחלוקת סביב קרקעות הנגב במבט השוואתי
מוסיקה ודת :תרבויות עומק בחברה הישראלית .

דר' בן הרצוג
דר' חבצלת יהל
דר' אריה טפר

תקשורת

183-1-0086
183-1-0118

תקשורת וחברה
תקשורת ודמוקרטיה

183-1-0166

תקשורת ומיעוטים בחברה רב-תרבותית

פנאי וזקנה בסביבת תקשורת משתנה
183-1-0038
החברה הישראלית בעדשת המצלמה
183-1-0068
תקשורת וקהלים צעירים (סמינר)
183-1-0256
זיכרון קולקטיבי והמדיה החדשים (סמינר)
183-1-0078
תקשורת ותרבות
183-1-0076
בתשע"ז ניתנו הקורסים הבאים:

ניהול ויישוב סכסוכים

ד״ר נועם תירוש
פרופ׳ עמית שכטר
ד״ר נטליה
חבורוסטיאנוב
פרופ׳ גלית נמרוד
פרופ׳ אריאל פלדשטיין
פרופ׳ נלי אליאס
ד״ר נועם תירוש
ד״ר אבי מרציאנו

183-1-0166

תקשורת במגזר החרדי

ד״ר רבקה נריה בן-שחר

183-1-0107

תקשורת ,אקטיביזם וצדק חברתי

183-1-0017

מדיה ואנשים עם מוגבלויות בפרספקטיבה רב-תרבותית

פרופ׳ עמית שכטר
ד״ר נטליה
חבורוסטיאנוב

172-1-0046
172-1-0096
172-1-0066
198-2-78/88
198-2-0082
198-2-0159
198-2-0015

מבנה חברתי של ישראל
מגמות שינוי בחברה החרדית
חברה בקונפליקט
קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס
עבודת מניעה בקהילה -מודלים תאורטיים והתערבות מעשית
אלימות כתופעה חברתית
בניית הסכמות בגישה נרטיבית

ד"ר תהילה קלעג'י
ד"ר תהילה קלעג'י
ד"ר סארה אבו כף
ד"ר שושנה שטיינברג
ד"ר ימית אלפסי
ד"ר סארה אבו כף
עו"ד יוני נפתלי

מגדר
196.2.0018.28
196.2.0025/35

תנועות בפמיניזם הישראלי
סמויות מן העין :הערים והנשים הפלסטיניות

דר' שרי אהרוני
ד״ר מנאר חסן

