
 (לא סופי)  3.202319.מעודכנת לתאריך  –  ג' תשפ" במערכת שעות סמסטר 

 רביעי  יום  לישי שיום 

 ) + בחירה  שנה ב' (חובה  שנה א' (חובה + בחירה)  שנה א' + ב' (בחירה) 
 תיאוריות למידה והקשרן להוראת המדעים  

 199-2-0091 
 8:00-10:00 

   דר' אילון לנגבהיים 
 (קורס חובה שנה א') 

 486חדר  72בניין 

 ' במתודולוגיה מחקרית כמותית 
129-2-2211 

 (שיעור)   8:00-10:00
 (תרגול)   10:00-11:00

 גב' טל לבקוביץ  
 ) נתיב מחקרי  – שנה ב' (קורס חובה 

 
 125חדר  72בניין 

 הוראת מדע וטכנולוגיה בסביבה מתוקשבת  
 199-2-0014 

10:00-12:00 
 דר' אילון לנגבהיים 

 (קורס חובה שנה א')  
 486חדר  72בניין 

מבוא לנושאים מחקריים   
 בהוראת המתמטיקה 

 199-2-0031 
12:00-16:00 

 דר' אוסאמה סוידאן 
(חובה במגמת הוראת  

 מתמטיקה שנה א') 
 

 141חדר  90בניין 

מבוא לנושאים מחקריים  
 ביולוגיה בהוראת ה

 199-2-0141 
12:00-16:00 
 אסרף פרופ' אורית בן צבי  

(חובה במגמת הוראת  
 ) +ב' ' אביולוגיה שנה  

 
 416חדר  72בניין 

 מספרים, אלגברה וטרנספורמציות 
 בהקשר הוראתי  

199-2-0061 
12:00-16:00 

 פרופ' מייקל פריד 
 (חובה במגמת הוראת  

 שנה ב') ה  מתמטיק 
 

 9חדר  34בניין 

 תורת מספרים בסיסית ויישומיה למורים למתמטיקה 
199-2-0153 
14:00-16:00 

 פרופ' מייקל פריד 
 ) ב' -ו (בחירה שנה א' 

 416חדר  72בניין 
 מחקר איכותני מתקדם בחינוך מדעי 

199-2-0069 
16:00-18:00 

 דר' אוסאמה סוידאן 
 ) ב' -ו (בחירה שנה א' 

 416חדר  72בניין 

 מדעי -פרדיגמות משתנות בחינוך הסביבתי  
129.1.0273 
16:00-18:00 

 פרופ' אורית בן צבי אסרף 
   ב')-שנה א' ו  -(בחירה 

 14חדר  34בניין 
                   

 

 
 (מועדי המפגשים יקבעו בהמשך)  : סטודנטים במסלול המחקרי חייבים להירשם לסמינר תיזה 199-2-0046סמינר תיזה *

 כלליים קורסי חובה

 קורסי חובה מגמת מתמטיקה

 קורסי חובה מגמת ביולוגיה

 קורסי בחירה



    

 נוספיםקורסי בחירה 
 
 

 כיתת לימוד  יום ושעה סמסטר  מרצה מספר קורס  שם קורס 

 ביולוגיה התפתחותית בצמחים 
 (קורס של מדעי החיים)

פרופ' מישל   205.1.4561
 סבטני  זכאי

 202חדר   27בניין  12:00-14:00ג'  ב' סמסטר 

מידע ודעת בחברה מקוונת 
 א'+ב' 

 סמסטר א' – 423  .129.2
 סמסטר ב' – 129.2.4234

שנתי (רישום רק לסמ' א' /   דר' איריס טבק
 העתקה אוטומטית לסמ' ב')

 125חדר   72בניין  14:00-16:00ג' 

תהליכי למידה בסביבה הבית 
 ספרית

פרופ' מייקל   129.2.99
 וינשטוק

 101חדר   28בניין  18:00-20:00 ג' סמסטר ב' 

  הקשר: קריירה התפתחות
 ייעוצי  חינוכי

דר' תמרה  129.2.2671
 בוזוקאשוילי

 110חדר   72בניין  10:00-12:00ד'  סמסטר ב' 

הבדלים מגדריים בלמידה  
 ובבחירות השכלתיות

(ברמת תואר   129.1.215
 ראשון)

פרופ' יריב  
 פניגר 

 14חדר   34בניין  10:00-12:00ד'  סמסטר ב' 

ביקורתיות בחיי היום  פדגוגיות 
 יום של בית הספר

דר' גליה   129.2.287
 זלמנסון 

 101חדר   28בניין  16:00-18:00ד'  ב' סמסטר 
 

דר' גליה   129.2.1281 לי חינוך בלתי פורמ
 זלמנסון 

 101חדר   28בניין  18:00-20:00ד'  סמסטר ב' 

 
 


