
מורה הקורסשם קורסקוד קורסמחלקה

תהילה שדה' גב           סקירת האמנות הישראלית        134-1-240

תהילה שדה' גבגלות פליטות והגירה באמנות עכשווית134-1-250

אורן יפתחאל' פרופמבוא למרחב ופוליטיקה128-1-2001גיאוגרפיה

ר רועי זילברברג"דהתמודדות חינוכית עם גזענות130.1.0130הכשרת מורים

129-1-140        
סוגיות מרכזיות: מערכת החינוך בישראל        

ונקודות מפנה
יריב פניגר' דר

יריב פניגר' דראי שיוויון בהישגים השכלתיים129-1-240

ר הללי פינסון"דמגדר וחינוך129-2-314

יריב פניגר' דרהבדלים מגדריים בלמידה ובבחירות השכלתיות129-1-215

ר אסף משולם"דחינוך לדמוקרטיה בחברה רב תרבותית/129-1-302

129-1-

249/259        

ניתוח : סוציולוגיה של גזענות בתחום החינוך

ביקורתי

ר סראב אבורביעה "ד

קוידר

ר מירי סטריאן"דכלכלת עוני ואי שיוויון142-1-18כלכלה

לין שלר' פרופאפריקה ואקטיביזם192.1.82לימודי אפריקה

מר עידן בריר  תיכוניים-מאבקם של מיעוטים מזרח: טיפות בים124-1-0250

ראס-אבת אבו'ת' דר  החברה הערבית הבדואית בנגב137-1-0050

  שינויים ואתגרים-המדינה: בימת המזרח התיכון124-1-0410
אורית ואקנין ' דר

יקותיאלי

124-1-0237
משפט , דת: האסלאם במאה העשרים ואחת

וחברה
מוחמד אלעטאונה' פרופ

124-1-0440
-1948פרקים נבחרים בהיסטוריה פלסטינית 

1831  
ר יונתן פורס"ד

ה חליוה'שיח' גב  ספרות וקולנוע: יצירה פמיניסטית בעולם הערבי124-1-0450

יונתן מנדל' דר  תרבות ופוליטיקה, חברה: רצועת עזה124-1-0400

יהודים נוצרים ומיעוטים בתרבויות האסלאם124-1-458
אורית ואקנין ' דר

יקותיאלי

124-1-0245
חברה , סוגיות בהיסטוריה- מרוקו המודרנית 

,   ותרבות

אורית ואקנין ' דר

יקותיאלי

124-1-0470
פרספקטיבות : לאומיות-ק ועד הומו'מהקוצ

 התיכון-קוויריות על המזרח
נבו-עתליה ישראלי' גב

חיה סספורטס' דרלאומיות במזרח התיכון124-1-1421

מוחמד אלעטאונה' פרופדת ומדינה במזרח התיכון המודרני124-1-75

נמרוד הורביץ' פרופלאומיות במזרח התיכון-תנועות דתיות124-1-359

124-1-0116
: יהודים ומוסלמים במזרח התיכון הביניימי

היסטוריה תרבותית וחברתית
הלר-דניאלה טלמון' דר

167-1-381/391
היבטים סוציולוגיים : החברה הישראלית

ואנתרופולוגיים

ר "ד                           

בן הרצוג

167-1-302
עולים מהגרים ופליטים ובנייתה של החברה 

הישראלית
אסתר מאיר' פרופ

167-1-98
נקודות המפנה בין ישראל והתפוצה ? מי מנהיג

היהודית
ר נתן ארידן"ד

אבי בראלי' פרופמדינת ישראל מבוא היסטורי167-1-101/111

ץ"גדעון כ' פרופמבוא לתרבות ישראלית167-1-197

שמעוני-ר טלי תדמור"דהחינוך בישראל בין יעד חברתי לאמצעי פוליטי167-1-38

ר נחום קרלינסקי"ד הישראליות והמאבק על עיצובה167-1-217

אבי בראלי' פרופעלייה ונפילה: תנועת העבודה הישראלית167-1-250

ר חבצלת יהל"דגיאוגרפיה היסטורית של  ישראל167-1-349

ר אליעזר מלכיאל"ד    מחשבה דתית עכשוית בישראל167-1-309

שמעוני-ר טלי תדמור"דהחברה הישראלית בראי החינוך  167-1-269

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

ף"תש

לימודי המזרח התיכון

אמניות

חינוך

לימודי מדינת ישראל



 אחדות-ר מירי כהן"דלשון ומגדר123-1-190/200

 נגר-ר פנינה שוקרון"דסוגיות בפרגמטיקה של השיח הציבורי123-2-144/244

ר מנאר חסאן"דהערים והנשים הפלסטיניות: סמויות מן העין 196-2-25מגדר

198-1-40
תהליכי שינוי ואתגרים : החברה הערבית בדואית

  כלכליים
מר עותמאן אלשייך

אילה פז' גבמבנה חברתי של ישראל198-1-46

נידאא חורי' פרופמערבית לעברית: ספרות פוליטית בישראל198-1-145

ר טל ליטבק הירש"דתיאוריה ופרקטיקה: חינוך לשלום 198-2-118

ר דניאל דה מלאך"דהחברה הישראלית102-1-19/29

ר יוליה לרנר"דזהויות ואנשים מעורבים בתרבות לאומית102-1-0639

לב גרינברג' פרופסוציולגיה של הסכסוך הישראלי פלסטיני102-1-91

יגאל שוורץ' פרופהישראלים החדשים122-1-710/720

ר גידי נבו"דתחנות בסאטירה הישראלית:3נקמתו של הבצל 122-1-4961

ר בתיה שמעוני"דמזרחיים כותבים שואה122-1-180

122-2-380
: מבוא להיסטוריוגרפיה ספרותית אידיאולוגית

ח לדור המדינה"המעבר מדור הפלמ
יגאל שוורץ' פרופ

122-2-320
ספרות ותרבות אוכל – מזון למחשבה ולסיפור 

ישראלית
אילנה רוזן' פרופ

144-2-140
בעיות חברתיות בספרות : כשאני נותן לחם לעני

ובתרבות

מיכל ' ר גידי נבו ופרופ"ד

נבו-קרומר

144-1-351
דיון ביקורתי : עושר ומה שביניהם, עוני

מדיניות ופרקטיקה, בתיאוריה
נבו-מיכל קרומר' פרופ

יוליה מירסקי' פרופעל עולים ומהגרים/התערבויות מניעתיות עם144-2-237

עליאן אלקרינאווי' פרופסוגיות בטיפול בחברה הערבית144-1-148

עליאן אלקרינאווי' פרופבריאות נפש בפרספקטיבה רב תרבותית144-2-1221

ר לימור גדות"דתיאוריה ופרקטיקה- אנשים עם מוגבלויות 144-2-189

עליאן אלקרינאווי' פרופעבודה סוציאלית  בעולם הערבי144-2-52

ר איתן שחר"דעבודה קהילתית לשינוי חברתי144-1-37/377

יוליה מירסקי' פרופמשפחה וחברה בתהליכי ההגירה144-2-199

רון קאופמן' פרופשותפויות וקואליציות לצדק חברתי144-2-22

רון קאופמן' פרופעבודה סוציאלית בארגוני החברה האזרחית144-1-38

יוליה מירסקי' פרופהתערבות טיפולית מותאמת תרבותית144-1-47

144-1-

1061/1691
ר אפרים דוידי"דמבוא למדיניות חברתית ולמדינת רווחה

ר כלנית צלאח"דמבנה חברתי של ישראל144-1-1951

פורת-גיא בן' פרופדת ומדינה בישראל: עם האל לצדנו 138-1-387פוליטיקה וממשל

101-1-114/124 
הקונפליקט הערבי יהודי בראי ההתנסות 

והתיאוריה
טל אייל' דר

אבאל הורוביץלימודי שדה בפסיכולוגיה קלינית101-1-527.537

תקשורת ומיעוטים בחברה רב תרבותית183-1-166
ר נטליה "ד

חבורוסטיאנוב

ר נועם תירוש"דמדיה וחווית הפליטות בת זמננו183-1-20

ר רבקה בן שחר"דפמיניזם ותקשורת183-1-70

183-1-17
- מדיה ואנשים עם מוגבלויות בפרספקטיבה רב

תרבותית

ר נטליה "ד

חבורוסטיאנוב

אריאל פלדשטיין' פרופהחברה הישראלית בעדשת המצלמה183-1-68

ליב-גלית רובנר' גבמסע שאינו מסתיים: מדיה בהגירה183-1-89

183-1-76
היבטים תרבותיים בחקר : תקשורת ותרבות

התקשורת
אבי מרציאנו' דר

מר יהודה בר לבתקשורת וחברה183-1-86

עבודה סוציאלית

פסיכולוגיה

תקשורת

לשון עברית

ניהול ויישוב סכסוכים

סוציולוגיה 

ואנתרופולוגיה

ספרות עברית


