קורסי שנה"ל תשפ"א תקשורת תואר שני  -סמסטר א'
הערות

סמל

שם קורס

*בהתאם למכתב
הקבלה

183.1.0196

אוריינות אקדמית
סילבוס

שם המרצה

יום ושעה

קורסי השלמה
מר משה שוורץ

יום ג'
09:00-12:00

קורסי חובה
183.2.0058
לתלמידי שנה א'

183.2.0014
183.2.0151

המדיה בחיים
סילבוס
ניתוח נתונים בתקשורת
סילבוס
עבודה ,משפחה ופנאי בחברה מרושתת
סילבוס

ד"ר נועם תירוש
פרופ' נלי אליאס
פרופ' גלית נמרוד

יום ב'
11:00-14:00
יום ב'
17:00-20ד00:
יום ב'
14:00-17:00

קורסי בחירה

מנהל עסקים

687.2.1381

ניהול הפרסום*

ד"ר הילה טהר-יצחק

687.2.0094

ניהול עסקי של המערך הפנסיוני בישראל

פרופ' רמי יוסף

687.2.0018

התנהגות ארגונית -היבטים בינלאומיים

ד"ר איריס כהן-קנר

687.2.1031

דיני עבודה

ד"ר עמית גורביץ

196.2.0032
196.2.0061
לימודי מגדר

פוליטיקה וממשל

מתודולוגיות פמיניסטיות :מגמות בחקר
החברה והתרבות א' (שנתי)
מין ,מגדר ופוליטיקה א'
(שנתי)

ד"ר מיה לביא אג'אי
ד"ר שרי אהרוני

196.2.0033

נשים ,מגדר ומשפט

ד"ר אורית גן

196.2.0039

טרנסג'נדר -תיאוריו ושיחים על שינוי מגדרי

ד"ר עמליה זיו

138.2.0034

תיאוריה פוליטית עכשווית -א'
(שנתי)

ד"ר נעמי זוסמן

יום ג'
08:00-11:00
סדנא
יום ג'
11:00-14:00
יום ג'
11:00-14:00
יום ג'
16:00-18:00
יום ג'
16:00-18:00
יום ג'
08:00-10:00
יום ג'
14:00-16:00
יום ג'
14:00-16:00

ניהול ויישוב סכסוכים

סוציולוגיה-
אנתרופולוגיה

138.2.0015

מחקרים ,סקרי דעת קהל ומה שביניהם  -א'
(שנתי)

פרופ' גל אריאלי

138.2.0029

פוליטיקה וטכנולוגיה  -מדינה ,אזרחות ,פעולה

ד"ר אריאל הנדל

198. 2.0029

מבוא לחקר סכסוכים -א'
(שנתי)

פרופ' אילת הראל-שלו

198.2.0159

אלימות כתופעה חברתית -תיאוריה ומעשה

ד"ר סארה אבו-כף

198.2.0082

עבודת מניעה בקהילה :מתיאוריה לפרקטיקה

ד"ר ימית אלפסי

102.2.0150

אוטו-אתנוגרפיה :שיטות מחקר בניאישי

פרופ' פנינה מוצאפי-הלר

102.2.0070

אנתרופולוגיה של מוזאונים :כוח ,זהות וזיכרון

פרופ' ג'קי פלדמן

123.2.0261

אסטרטגיות שיח פוליטי בפייסבוק

ד"ר פנינה שוקרון-נגד

123.2.0049

סוגות ומשלבים של העברית החדשה

ד"ר פנינה שוקרון-נגד

לשון עברית

חינוך

123.2.0210

סדנה בעריכת טקסטים במדיה דיגיטלית

מר ניב שטנדל

123.1.1461

*סמנטיקה

ד"ר מירי כהן-אחדות

129.2.0502

תיאוריות ביקורתיות בסוציולוגיה של החינוך -
א' (שנתי)

ד"ר הללי פינסון

129.2.0084

מדיניות חינוכית

ד"ר יריב פניגר

129.2.6090

מינהל בחברה פלורליסטית – א'
(שנתי)

פרופ' אסמאעיל אבו-סעד

129.1.0240

אי-שוויון בהישגים השכלתיים

ד"ר יריב פניגר

129.2.0314

מגדר וחינוך

ד"ר הללי פינסון

יום ג'
08:00-10:00
יום ג'
16:00-18:00
יום ג'
08:00-10:00
יום ג'
14:00-16:00
יום ג'
16:00-18:00
יום ג'
08:00-10:00
יום ג'
16:00-18:00
יום ה'  -שנתי
08:00-10:00
יום ד'
08:00-10:00
יום ה'
10:00-12:00
יום ד'
14:00-16:00
יום ג'
14:00-16:00
יום ג'
16:00-18:00
יום ד'
10:00-12:00
יום ד'
10:00-12:00
יום ג'

129.2.9331

כלכלת החינוך -א'
(שנתי)

183.2.0005

פרוייקט גמר אישי
(סמסטריאלי)

סדנה חובה

183.2.0055

פורום תלמידי מחקר א'
סילבוס

חובה

183.2.9991

עבודת גמר

מר חוסאם ג'יריס

18:00-20:00
יום ד'
14:00-16:00

חובה לנתיב כללי
בליווי אחד מחברי הסגל

לנתיב המחקרי
פרופ' גלית נמרוד

**שימו לב -ייתכנו שינויים במערכת בעקבות משבר הקורונה**
*יש לקבל אישור ממרצה הקורס ומועדת הוראה של המחלקה למנהל עסקים (פרופ' עמוס שור ) samos@post.bgu.ac.il
יש לוודא סופית הימים והשעות של הקורסים במערכת חיפוש הקורסים לסטודנט
*מותר לקחת עד  4נק"ז מקורסים של תואר ראשון (כשבאמצע סמל הקורס )1

יום ג'
12:00-14:00

קורסי שנה"ל תשפ"א תקשורת תואר שני  -סמסטר ב'
הערות

סמל

שם המרצה

שם קורס

יום ושעה

קורסי חובה
183.2.0127

חיים במדיה
סילבוס
יחסי אדם -טכנולוגיה
סילבוס
חקר החיים במדיה
סילבוס

183.2.0005

פרוייקט גמר אישי
(סמסטריאלי)

687.2.6651

התנהגות צרכנים*

ד"ר עמוס שור

687.2.0177

שיווק ויראלי בעידן דיגיטלי*

ד"ר הילה טהר-יצחק

687.2.0046

חשיבה יצירתית בפיתוח מוצרים ובפרסום*

גב' שני מלכה-אברהם

687.2.0224

בלוקצ'יין ויזמות בעולם הביטקוין והמטבעות
הדיגיטליים

מר אור סנטו

687.2.0219

ניהול כמפגש אנושי

פרופ' נורית זיידמן

687.2.0220

שכר ומיסים -אוריינות הכרחית

רו"ח שנהב מלול

183.2.0117
לתלמידי שנה א'

183.2.0002

ד"ר דפנה ישועה כץ
ד"ר אבי מרציאנו -גילבורד
פרופ' נלי אליאס

יום ב'
11:00-14:00
יום ב'
14:00-17:00
יום ב'
17:00-20:00

פרוייקט
בליווי אחד מחברי הסגל

קורסי בחירה

מנהל עסקים

196.2.0042
לימודי מגדר
196.2.0095

מתודולוגיות פמיניסטיות :מגמות בחקר
החברה והתרבות ב' (שנתי)
מבוא לתיאוריה ביקורתית ב'
(שנתי)

ד"ר מיה לביא אג'אי
ד"ר עמליה זיו

יום ג'
11:00-14:00
יום ו'
08:00-11:00
יום ג'
11:00-14:00
יום ג'
14:00-17:00
יום ג'
16:00-18:00
יום ג'
10:00-12:00

196.2.0071
196.2.0036
196.2.0081
138.2.0044
138.2.0025
פוליטיקה וממשל

מין ,מגדר ופוליטיקה ב'
(שנתי)
דיני משפחה ,תיאוריות פמיניסטיות ומה
שביניהם
ככה זה קרה :האני כסיפור
תיאוריה פוליטית עכשווית -ב'
(שנתי)
מחקרים ,סקרי דעת קהל ומה שביניהם -ב'
(שנתי)

ד"ר שרי אהרוני
ד"ר אורית גן
ד"ר תמר מרין
פרופ' דניאל פילק
פרופ' גל אריאלי

138.2.0231

הגלובליזציה והמדינה -התחלה חדשה

פרופ' גיא בן-פורת

138.2.0031

המפגש הקולוניאלי

פרופ' אחמד סעדיה

198.2.0039

מבוא לחקר סכסוכים -ב'
(שנתי)

ד"ר ירון סלמן

198.2.0054

נשים יוצרות בצל מאבק

פרופ' ניצה חורי

ניהול ויישוב סכסוכים

לשון עברית

198.2.0161

מדיניות הגירה וטרור

ד"ר קרן לוי גנני סניידר

198.2.0078

קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס

ד"ר שושנה שטיינברג

123.2.0261

אסטרטגיות שיח פוליטי בפייסבוק

ד"ר פנינה שוקרון-נגד

123.1.0097

*שפה וחברה

ד"ר רועי גפטר

129.2.0512
חינוך

129.2.2371
129.2.6100

תיאוריות ביקורתיות בסוציולוגיה של החינוך -
ב' (שנתי)
התנהגות ארגונית ומינהלית – ב'
(שנתי)
מינהל בחברה פלורליסטית – ב'
(שנתי)

ד"ר הללי פינסון
פרופ' אסמאעיל אבו-סעד
פרופ' אסמאעיל אבו-סעד

יום ג'
16:00-18:00
יום ג'
08:00-10:00
יום ג'
14:00-16:00
יום ג'
14:00-16:00
יום ג'
08:00-10:00
יום ג'
16:00-18:00
יום ג'
16:00-20:00
יום ג'
08:00-10:00
יום ג'
08:00-10:00
יום ג'
10:00-12:00
יום ג'
14:00-16:00
יום ה'  -שנתי
08:00-10:00
יום ב'
10:00-12:00
יום ג'
14:00-16:00
יום ג'
14:00-16:00
יום ד'
10:00-12:00

129.2.9341

כלכלת החינוך -ב'
(שנתי)

מר חוסאם ג'יריס

129.2.0295

משפט וחינוך

מר אייל ברגר

129.2.0631
129.2.0287

מערכת החינוך ואתר השונות :מיון ,הפרדה
ושילוב
פדגוגיות ביקורתיות בחיי היום יום של בית
הספר

ד"ר יריב פניגר
ד"ר גליה זלמנסון

129.2.1281

חינוך בלתי פורמלי

ד"ר גליה זלמנסון

102.2.0028

מחאה ומדיה חדשה במרחב הציבורי

ד"ר יפעת גוטמן

102.2.0299

סוציולוגיה של זכויות אדם

ד"ר רון דודאי

102.2.0140

אירופה :קבוצות אתניות ולאומיות לא נודעות

ד"ר דני קרנץ

102.2.0090

מחקרי פוליטיקה ביקורתיים

פרופ' לב גרינברג

סדנה

183.2.0065

פורום תלמידי מחקר ב'
סילבוס

חובה

183.2.9992

עבודת גמר

סוציולוגיה-
אנתרופולוגיה

יום ד'
14:00-16:00
יום ג'
18:00-20:00
יום ד'
12:00-14:00
יום ד'
16:00-18:00
יום ד'
18:00-20:00
יום ג'
12:00-14:00
יום ג'
14:00-16:00
יום ג'
08:00-10:00
יום ג'
16:00-18:00

לנתיב המחקרי
פרופ' גלית נמרוד

**שימו לב -ייתכנו שינויים במערכת בעקבות משבר הקורונה**
*יש לקבל אישור ממרצה הקורס ומועדת הוראה של המחלקה למנהל עסקים (פרופ' עמוס שור ) samos@post.bgu.ac.il
*מותר לקחת עד  4נק"ז מקורסים של תואר ראשון (כשבאמצע סמל הקורס )1

יום ג'
12:00-14:00

