
מורה הקורסשם קורסקוד קורסמחלקה

     אמה גשינסקי' דר           סקירת האמנות הישראלית        134-1-0240אמניות

ארכיונים מפלילים        194-2-149/159
 'דר                         

      מעין אמיר

אורן יפתחאל' פרופהיגרה וזהות בחברה היהודית, מרחב 128-1-231גיאוגרפיה

128-1-2001
– גאוגרפיה פוליטית של יחסי יהודים 

ערבים
אורן יפתחאל' פרופ

אורן יפתחאל' פרופצדק חברתי 128-1-87     

היסטוריה של עם 

ישראל
עדה גבל' דרחרדים לעתיד ארץ ישראל125-1-269

ר עידו גדעון"דסוגיות בחינוך ודמוקרטיה130.1.1758הכשרת מורים

        129-1-140חינוך
סוגיות: מערכת החינוך בישראל        

מרכזיות ונקודות מפנה
יריב פניגר' דר

129-1-249        
: סוציולוגיה של גזענות בתחום החינוך

ניתוח ביקורתי

ר סראב אבורביעה "ד

קוידר

ר סלימאן אבו בדר"דכלכלת מזרח תיכון חדש142-2-189כלכלה

לין שלר' פרופאפריקה ואקטיביזם192.1.82לימודי אפריקה

'ערבית למתחילים רמה א124-1-137לימודי המזרח התיכון
אנה ' גב/י'סיגל גורג' דר

מלול

'ערבית למתחילים רמה ב124-1-51
אנה ' גב/י'סיגל גורג' דר

מלול

'ערבית למתקדמים רמה ג124-1-448
אנה ' גב/מר יובל דגן

מלול

'ערבית למתקדמים רמה ד124-1-178
סיגל ' דר/מר יובל דגן

י'גורג

שילה מוסאי' גבפרסית למתחילים124-1-831/841

טנא בכריקר' גבתורכית למתחילים152-1-48/58

124-1-449
החברה הפלסטינית בראי העיתונות 

הערבית
יונתן מנדל' דר

צבי בראל' דרסכסוכים וייצוגים במזרח התיכון124-1-321

יונתן מנדל' דרפלסטיני בראי השפה-הסכסוך הישראלי124-1-317

124-1-458
יהודים נוצרים ומיעוטים בתרבויות 

האסלאם

אורית ואקנין ' דר

יקותיאלי

124-1-399
הספרות העממית של :תרבויות במגע

היהודים בארצות האסלאם
רחל חסון קנת' דר

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

124-1-136
, תרבות, חברה, היסטוריה: הפלסטינים

לאומיות
חיה סספורטס' דר

יאיר חורש' דרמבוא לספרות ערבית מודרנית137-1-38

ט"תשע

הפקולטה למדעי הרוח והחברה



חוסני שחאדה' דרחיפוש אחר זהות:אמנות פלסטינית124-2-99

167-1-381/391לימודי מדינת ישראל
היבטים סוציולוגיים : החברה הישראלית

ואנתרופולוגיים

ר "ד                           

בן הרצוג

167-1-257
הישראלי מודלים  : DNA-מבנה ה

לחשיבה על זהויות
      קובי פלד' דר

      קובי פלד' דרהחברה בישראל בראי הזיכרון והשכחה167-1-402/412

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

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

ר רועי גפטר"דהשפעת האנגלית על העברית123-2-99/109לשון עברית

ר רועי גפטר"דשונות לשונית בעברית המקוונת123-1-59/69

ר רועי גפטר"דבין הגייה לחברה: פונטיקה-סוציו123-1-79

שרי אהרוני' דרתנועות בפמיניזם הישראלי29/ 165-1-19מגדר

 יצירה נשית מזרחית? למי יש חדר משלה165-1-39 יעל משעלי' דר

196-2-36
תיאוריות פמיניסטיות ומה , דיני משפחה

שביניהם
אורית גן'  דר

י'ר תהילה קלעג"דמגמות שינוי בחברה החרדית172-1-96ניהול ויישוב סכסוכים

172-1-165
בחקר התמודדות   סוגיות נבחרות

והסתגלות בקרב סטודנטים
ר סארה אבו כף"ד

172-1-59
זהות והתמודדות בישראל מנקודת מבט 

פסיכולוגית
ר טל ליטבק הירש"ד

סוציולוגיה 

ואנתרופולוגיה
אביעד רז' פרופמבוא לתרבות ארגונית102-1-0629

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

ר יוליה לרנר"דדיאספורה דוברת רוסית בישראל102-1-0649

אביעד רז' פרופסוציולוגיה של הרפואה102-1-0051

122-1-179/279ספרות עברית
לאומיות : אישה ערביה מי ידע חייך

ומגדר בתרבות הישראלית
ר גידי נבו"ד

122-1-159/1599
אסכולת שלונסקי ואלתרמן בשירה 

העברית החדשה
ר רועי גרינוולד"ד

122-1-574/664
" זכרונות: ספרות תיעודית לסוגותיה , 

שירה ודרמה, רשימה " /
אילנה רוזן' פרופ

122-1-786
גיבורי תרבות : מאלתרמן עד ברי סחרוף

חוזרים
ר גידי נבו"ד

122-1-646
שירת ? איפה המדינה בדור המדינה

שנות החמישים במבט ביקורתי
ר חמוטל צמיר"ד

122-1-569
יצוגי הפוגרומים בספרות המודרנית 

בעברית וביידיש
ר רועי גרינוולד"ד

122-1-4961
: מהחמישייה הקאמרית עד וודי אלן

הומור יהודי וישראלי  
ר גידי נבו"ד

122-1-539
הבית בספרות ישראלית : להיות בבית

בהקשרים של הגירה ומעברים
ר אדם רצון"ד

122-1-589

יצירתם והקשרים שבין שלושת , חייהם

, ביאליק. נ.היוצרים העבריים הגדולים ח

י עגנון"ח ברנר וש.י

חיים באר' פרופ

122-2-388
ספרות פוליטית בישראל מערבית 

לעברית
נידאא חורי' פרופ



ר חמוטל צמיר"דלשון וספרות, תיאולוגיה פוליטית122-2-301

122-2-429
המשפחה בספרות עממית ותיעודית 

יהודית וישראלית
אילנה רוזן' פרופ

122-2-439
ספרות של יוצאי עירק בישראל כמקרה 

מחקר של ספרות אתנית
אילנה רוזן' פרופ

עליאן אלקרינאווי' פרופ'חובה לשנה א-רב תרבותיות144-1-241עבודה סוציאלית

144-1-47
היבטים בין תרבותיים בהתערבויות 

טיפוליות
יוליה מירסקי' פרופ

עליאן אלקרינאווי' פרופסוגיות בטיפול בחברה הערבית144-1-148

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

עליאן אלקרינאווי' פרופס בעולם הערבי"עו144-2-52

144-2-247
: מערכות בריאות מודרניות ומסורתיות

מבט משווה
עליאן אלקרינאווי' פרופ

לינה רוזין ליפשיץקהילה ותהליך ההגירה, משפחה144-2-199

גיתית ברויידכשירות תרבותית בשירותי בריאות נפש144-2-209

      138-1-0307פוליטיקה וממשל
רב תרבותיות ופוליטיקה של זהות 

           בישראל 
ר בקי קוק"ד

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

והתיאוריה
טל אייל' דר

אבאל הורוביץלימודי שדה בפסיכולוגיה קלינית101-1-527.537

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

חבורוסטיאנוב

183-1-76
היבטים תרבותיים : תקשורת ותרבות

בחקר התקשורת
אבי מרציאנו' דר

עמית שכטר' פרופתקשורת ודמוקרטיה183-1-118

והמדיה- אני 183-1-109
ר נטליה "ד

חבורוסטיאנוב

183-1-99
מדיה חזותיים : תראו איך אנחנו נראים

בחיים
קליין- ענבל אברהם ' גב

ר רבקה בן שחר"דתקשורת במגזר החרדי183-1-146

ר דפנה ישועה כץ"דמערכות יחסים בעידן הדיגיטלי183-1-386

ר צבי בראל"דדעת קהל פוליטיקה ותקשורת במזרח183-1-119

ליב-גלית רובנר' גבמדיה והגירה183-1-89


