
  גוריון בנגב - אוניברסיטת בן

  דוח מערכת שעות למחלקה 

  

  ג פ" תשא'      סמסטר     מדעי ההתנהגות  141    מחלקה 

  1  שנה בתואר       תואר ראשון     תואר 

  חד מחלקתי     מסלול 

  

  קורס חובה         נק"ז]  3.00מבוא לסטטיסטיקה [  101.1.0049

  14.00-17.00  יום ה           ד"ר יואב קסלר -מרצה     

  ר א' בלבד רות: מתקיים בסמסטהע  
  הסקה סטטיסטית  –לקורס זה יש קורס המשך בסמסטר ב'     

    קורס זה הינו קורס קדם לקורסים: הסקה סטטיסטית, פסיכולוגיה ניסויית, רגרסיה וסדנאות.     
    חת במקביל:לקורס זה מתלווה תרגיל אותו יש לק

  12.00-14.00  יום ד             11קבוצת תרגיל 
  12.00-14.00  יום ד             12קבוצת תרגיל 
  12.00-14.00  יום ד             13קבוצת תרגיל 
  14.00-16.00  יום ד             14קבוצת תרגיל 
  14.00-16.00  יום ד             15קבוצת תרגיל 
  14.00-16.00  ום ד י            16קבוצת תרגיל 
  16.00-18.00  יום ד             17קבוצת תרגיל 
  16.00-18.00  יום ד             18קבוצת תרגיל 

  
  

  קורס חובה           נק"ז] 2.00[  1 פסיכולוגיה פיזיולוגית  101.1.0059

  08.00-10.00  א יום         גליה אבידן פרופ'    -מרצה     

  

  בה קורס חו        נק"ז]   2.50א [-מבוא לפסיכולוגיה   101.1.0079

  12.00-14.00  יום א           ופ' נחשון מירן פר-מרצה     

  לקורס זה יש קורס המשך בסמסטר ב'    -הערות: קורס שנתי  
  קורס זה הינו קורס קדם לכול הקורסים בפסיכולוגיה 

  לקורס זה מתלווה תרגיל אותו יש לקחת במקביל:   
  12.00-13.00  יום ד             11קבוצת תרגיל 
  12.00-13.00  יום ד             12קבוצת תרגיל 
  13.00-14.00  יום ד             13קבוצת תרגיל 
  13.00-14.00  יום ד             14קבוצת תרגיל 
  14.00-15.00  יום ד             15קבוצת תרגיל 
  15.00-16.00  יום ד             16קבוצת תרגיל 
  16.00-17.00  יום ד             17קבוצת תרגיל 
  17.00-18.00  יום ד             18קבוצת תרגיל 

    
  
  
  

    



  קורס חובה              נק"ז] 2.50[ א -מבוא לאנתרופולוגיה   102.1.0098

  10.00-12.00  א יום           ויל ד"ר יואל טו-מרצה     

  ב'  לקורס זה יש קורס המשך בסמסטר    -רס שנתי  הערות: קו
  לקורס זה מתלווה תרגיל אותו יש לקחת במקביל:   

  14.00-15.00  ד יום              11קבוצת תרגיל 
  15.00-16.00  ד יום              12קבוצת תרגיל 
  17.00-18.00  ד יום              13קבוצת תרגיל 
  18.00-19.00  יום ד             14קבוצת תרגיל 

  

  ה קורס חוב        נק"ז] 2.50[ א - יסודות הסוציולוגיה  102.1.0118

  16.00-18.00  א יום         דולב - פרופ' יעל השילוני-מרצה     

  לקורס זה יש קורס המשך בסמסטר ב'    -הערות: קורס שנתי  
  לקורס זה מתלווה תרגיל אותו יש לקחת במקביל:   

  13.00-14.00  ד   יום            11יל קבוצת תרג
  14.00-15.00  ד יום              12קבוצת תרגיל 
  15.00-16.00  ד יום              13קבוצת תרגיל 
  16.00-17.00  ד יום              14קבוצת תרגיל 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 ג פ" תשב'     סמסטר     מדעי ההתנהגות  141    מחלקה 

  1  שנה בתואר       תואר ראשון     תואר 

  חד מחלקתי     מסלול 

  

  קורס חובה     נק"ז]  2.00יסודות פילוסופיים של מדע בפסיכולוגיה [  101.1.0012

  08.00-10.00  יום ה           מריוס כהן ד"ר -מרצה   

  קורס חובה         נק"ז]  3.00[  הסקה סטטיסטית  101.1.0069

  14.00-17.00  יום ה           ד"ר יואב קסלר -מרצה     

  הערות: מתקיים בסמסטר ב' בלבד   
  קורס זה הינו קורס קדם לקורסים: פסיכולוגיה ניסויית, רגרסיה וסדנאות.      

  לקורס זה מתלווה תרגיל אותו יש לקחת במקביל: 
  תרגילים יתפרסמו בהמשךרשימת ה



  
  קורס חובה         נק"ז]  2.50[ ב    -מבוא לפסיכולוגיה   101.1.0089

  12.00-14.00  יום א           פרופ' נחשון מירן -מרצה     

  הערות: קורס זה הינו קורס קדם לכול הקורסים בפסיכולוגיה
  לקורס זה מתלווה תרגיל אותו יש לקחת במקביל:   

  12.00-13.00  יום ד             11קבוצת תרגיל 
  12.00-13.00  יום ד             12קבוצת תרגיל 
  13.00-14.00  יום ד             13קבוצת תרגיל 
  13.00-14.00  יום ד             14קבוצת תרגיל 
  14.00-15.00  יום ד             15קבוצת תרגיל 
  15.00-16.00  יום ד             16קבוצת תרגיל 
  16.00-17.00  יום ד             17קבוצת תרגיל 
  17.00-18.00  יום ד             18קבוצת תרגיל 

  

  קורס חובה       נק"ז]  2.00[  2 פסיכולוגיה פיזיולוגית  101.1.1071

  08.00-10.00  יום ג         גליה אבידן פרופ'    -מרצה     

  קורס חובה       "ז] נק 2.50ב [-תרופולוגיה מבוא לאנ   102.1.0108

  10.00-12.00  א יום         האלר - פרופ' פנינה מוצפי -מרצה     

  הערות: לקורס זה מתלווה תרגיל אותו יש לקחת במקביל: 
  14.00-15.00  ד יום              11קבוצת תרגיל 
  15.00-16.00  ד יום              12קבוצת תרגיל 
  17.00-18.00  ד יום              13קבוצת תרגיל 
  18.00-19.00  יום ד             14קבוצת תרגיל 

  

  קורס חובה       נק"ז]  2.50ב [- יסודות הסוציולוגיה  102.1.0128

  14.00-16.00  א יום         דולב - פרופ' יעל השילוני -מרצה     

  הערות: לקורס זה מתלווה תרגיל אותו יש לקחת במקביל: 
  13.00-14.00  ד   יום            11יל קבוצת תרג

  14.00-15.00  ד יום              12קבוצת תרגיל 
  15.00-16.00  ד יום              13קבוצת תרגיל 
  16.00-17.00  ד יום              14קבוצת תרגיל 

  

  קורס חובה       נק"ז]   2כתיבה אקדמית [  102.1.0308

  10.00-12.00  ה יום         אריאל ינקלביץ   - מרצה     -  1קבוצה 

 12.00-14.00  ה יום         מריה גרצקי       -מרצה     -  2קבוצה 

  

  וגיה ואנתרופולוגיה: ד מתחום סוציולקורס בחירה אח

  

  קורס בחירה       נק"ז]  2.00[   ח נפש, שחרור, וידע/כו   102.1.0301

 10.00-12.00  ג יום           "ר אורי שויד ד -מרצה     


