
 'אסמסטר  -תקשורת תואר שני   טקורסי שנה"ל תשע"
 יום ושעה שם המרצה שם קורס סמל הערות

 שנה א'  -השלמהקורסי 

*בהתאם למכתב 

 הקבלה

183.1.0087 
 שיטות מחקר כמותניות

 סילבוס
 גב' ענבל אברהם קליין

 יום ג' 
14:00-16:00 

 יום ג' -תרגיל
18:00-19:00 

183.1.0276 
 מושגי יסוד בתקשורת: גישות מוקדמות

 סילבוס
 גב' ענבל אברהם קליין

 'דיום 
15:00-18:00 

 

 קורסי חובה

 לתלמידי שנה א'
183.2.0002 

 חקר החיים במדיה
  סילבוס

 פרופ' נלי אליאס
 יום ג' 

08:00-11:00 

 

183.2.0058 
 המדיה בחיים

 סילבוס
 ד"ר נועם תירוש

 יום ג' 
11:00-14:00 

 לתלמידי שנה ב'
183.2.0127 

 טכנולוגיה -יחסי אדם

 סילבוס
 גילבורד -אבי מרציאנו ד"ר

 יום ג' 
11:00-14:00 

183.2.0005 
 פרויקט גמר אישי

 סילבוס
 פרופ' צבי רייך

 יום ג'
14:00-16:00 

 לשנה ב' בלבד בחירה

 183.2.0159 
 מדיה ופליטים בקונטקסט הישראלי ומעבר לו

 סילבוס
 ד"ר נועם תירוש

 יום ג' 
08:00-11:00 

 

 סמינרים

.223.02183 שנים א' וב'  פרופ' עמית שכטר  תקשורת, אקטיביזם וצדק חברתי 
 יום ג'

16:00-18:00 
 

 המחקרילנתיב 

 183.2.0055 סדנה
 פורום תלמידי מחקר

 סילבוס
 פרופ' גלית נמרוד

 יום ג'
14:00-16:00 

 

 קריאת מונחית
למי  -מיועד לשנה ב'

 נק"ז 1שחסר לו 
    נק"ז 1קריאה מונחית  183.2.0088

http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/סילבוס%20כמותניות,%20תשעט.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%20%D7%90%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/חקר%20החיים%20במדיה.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/סילבוס%20המדיה%20בחיים%20תשעט%20להפצה.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/סילבוס%20יחסי%20אדם-טכנולוגיה.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/פרוייקט%20גמר,%20סילבוס%202019.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/סילבוס%20פליטים.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/פורום%20תלמידי%20מחקר%20-%20סילבוס%2018-19.pdf


 

    עבודת גמר 183.2.9991 חובה

 183.2.7777 
 כתיבת עבודת גמר 

 )למי שעדיין נמצא בכתיבת התיזה(
   



'בסמסטר  -תקשורת תואר שני   טקורסי שנה"ל תשע"  

 לצפייה בסילבוסים יש להיכנס לדף הסילבוסים הנפרד!

 
 יום ושעה שם המרצה שם קורס סמל הערות

 שנה א'  -השלמהקורסי 

*בהתאם 

 למכתב הקבלה

 ד"ר דפנה ישועה כץ מושגי יסוד בתקשורת: גישות מאוחרות  183.1.0286
 יום ב' 

08:00-10:00 

 183.1.0097 
 שיטות מחקר איכותניות

 
 ליב -גב' גלית רובנר

 יום ב'
12:00-15:00 

 מר משה שורץ אוריינות אקדמית 183.1.0196
 יום ב'

15:00-18:00 

 קורסי חובה

לתלמידי שנה 

 א'

 ד"ר דפנה ישועה כץ החיים במדיה  183.2.0117
 יום ג'

11:00-14:00 

 183.2.0014 
 ניתוח נתונים בתקשורת

 
 פרופ' נלי אליאס

 יום  ג' 
08:00-11:00 

לתלמידי שנה 

 ב'
 עידן רינג מר ושינוי חברתי  תקשורת 183.2.0167

 ום ג'י
08:00-11:00 

 לשנה ב' בלבד בחירה

 183.2.0060 
 21-פנאי במאה ה

 
 פרופ' גלית נמרוד

 יום ג' 
11:00-14:00 

 

 ופרוייקט סמינר

.233.02183 שנים א' וב'  פרופ עמית שכטר  תקשורת, אקטיביזם וצדק חברתי  
 יום ג'

16:00-18:00 
 

 183.2.0006 
 פרוייקט גמר אישי

 

 צבי רייךפרופ' 

 

 

 יום ג' 
14:00-16:00 

 



 

 לנתיב המחקרי

56183.2.00 סדנה  
 פורום תלמידי מחקר

 
 פרופ' גלית נמרוד

 יום ג'
14:00-16:00 

 

    עבודת גמר 183.2.9992 חובה

 183.2.7777 
 כתיבת עבודת גמר

 )למי שעדיין נמצא בכתיבת התיזה(
   


