אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להירשם לקורסים מתוקשבים במלואם גם בסמסטר קיץ תשע"ו .ייחודם של
הקורסים בכך שהסטודנט הוא שבוחר את מקום וזמן הלמידה ואין צורך להגיע לכיתה .מרבית הקורסים נבנו על פי
מודל חדשני המשלב הקלטות וחומרי לימוד.

שימו לב :חלק מהקורסים זמינים רק לתלמידי החוג! הרישום לקורסים מותנה באישור חוג האם שלכם .מספר
המקומות הזמינים מוגבל והרישום מתבצע דרך פורטל הסטודנטים (כמו בכל קורס אחר)!

במסגרת הפרויקט יפתחו בסמסטר קיץ תשע"ו הקורסים הבאים (חלקם רק לתלמידי החוג \ תוכנית):
שם הקורס
בריאות נפש מנקודת מבט מגדרית

מרצה
ד"ר כרמית נעה שפיגלמן

מספר הקורס
285.4429ק01

חוג
בריאות נפש קהילתית

גישות פסיכולוגיות לספרות עממית

ד"ר רווית ראופמן

122.2043ק01

שפה וספרות עברית השוואתית

היבטים רגשיים של שימוש בסביבות אונליין

ד"ר כרמית נעה שפיגלמן

285.4427ק01

בריאות נפש קהילתית

חינוך פיננסי

מר גיל ברוש

212.5607ק01

לימודים רב-תחומיים (אשכול)

לוחמה פסיכולוגית

ד"ר יניב לויתן

212.4707ק01

לימודים רב-תחומיים (אשכול)

מבוא לממשל ופוליטיקה

פרופ' ישראל ויסמל-מנור

205.1108ק01

מדעי המדינה [לתלמידי החוג]

מבוא למשפט ישראלי

עו"ד יצחק בן-חיים

212.4705ק01

לימודים רב-תחומיים (אשכול)

מבוא לתקשורת המונים

פרופ' יריב צפתי

208.1000ק01

תקשורת [לתלמידי החוג]

מערכת פוליטית ישראלית

ד"ר עופר פרצ'ב

212.4711ק01

לימודים רב-תחומיים (אשכול)

עידן הקיצוניות :אידיאולוגיות טוטליטריות

ד"ר ארי דובנוב

108.3781ק01

היסטוריה כללית

פסיכולוגיה חברתית

ד"ר נורית טל-אור

212.5900ק01

לימודים רב-תחומיים (אשכול)

פסיכולוגיה חברתית (תלמידי תקשורת בלבד)

ד"ר נורית טל-אור

208.1024ק01

החוג לתקשורת

שיטות מחקר

ד"ר עופר פרצ'ב

212.7644ק01

לימודים רב-תחומיים (אשכול)

שיטות מחקר כמותיות

פרופ' יריב צפתי

208.2005ק01

החוג לתקשורת

תפישת הביטחון של ישראל

ד"ר אייל פסקוביץ'

212.4760ק01

לימודים רב-תחומיים (אשכול)

תקשורת המונים ובידור

פרופ' יונתן כהן

208.2085ק01

החוק לתקשורת

הערה :רשימה זו איננה סופית והיא תתעדכן כל מספר ימים.

עודכן10.08.2016 :

קורסים מתוקשבים במלואם הנלמדים בסמסטר ב' תשע"ו:
שם הקורס
אוריינות מידע אקדמית לתלמידי מ"א מתוקשב

מרצה
ד"ר יהודית ברונשטיין

מספר הקורס
104.8203ב01

חוג
החוג להיסטוריה כללית

הספקטרום האוטיסטי

פרופ' סטיבן לוין

285.4326ב01

החוג לבריאות נפש קהילתית

הצצה לתרבויות העולם

גב' אורית הירש

212.4769ב01

החוג ללימודים רב-תחומיים (אשכול)

התערבויות המבוססות על ראיות ממחקרים

פרופ' ענת דרך זהבי
וד"ר אפרת שדמי

290.4007ב01

החוג לסיעוד

התפתחות האישיות

ד"ר עומר לאנס

290.2702ב01
290.2824ב01

החוג לסיעוד

חיפה ,עבר הווה עתיד

פרופ' יוסי בן-ארצי

115.2562ב01

החוג ללימודי ארץ ישראל

חשיבה ביקורתית  -מתוקשב

פרופ' יונתן ברג

107.1622ב01

החוג לפילוסופיה

יזמות עסקית

מר גיל ברוש

212.4719ב01

החוג ללימודים רב-תחומיים (אשכול)

מבוא לדת האסלאם

פרופ' יצחק ויסמן

106.1103ב01

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון

מבוא לסוציולוגיה

פרופ' אריה רטנר

204.1901ב01

החוג לסוציולוגיה

מבנה מהדרים

פרופ' יוסי בן-אשר

203.2130ב01

החוג למדעי המחשב

מיומנויות מחשב

מר דניאל קרפ

290.1047ב01
290.2097ב01

החוג לסיעוד והחוג להפרעות בתקשורת
(לתלמידי החוג בלבד)

משפט חוקתי

עו"ד יצחק בן-חיים

212.4771ב01

החוג ללימודים רב-תחומיים (אשכול)

משפט עסקי

עו"ד יוסף חכם

206.2260ב01

החוג לכלכלה

מצרעת ועד איידס :פרקים בהיסטוריה של
הרפואה

ד"ר יוסי רימר

290.1763ב01

החוג לסיעוד

נעורים בעידן דיגיטלי

ד"ר אורן גולן

313.4534ב01

החוג ללמידה ,הוראה והדרכה

סביב מיטת החולה ,גורמי הנדסת אנוש

פרופ' יואל דונחין

290.4025ב01

החוג לסיעוד

עיבוד שפות טבעיות

פרופ' שולי וינטנר

203.4670ב01

החוג למדעי המחשב

פסיכותרפיה דינאמית ב

ד"ר שרון גיל

300.4108ב01

ביה"ס לתרפיות באמנויות

קבלה במילים פשוטות

ד"ר אלי וינוקר

212.6798ב01

החוג ללימודים רב-תחומיים (אשכול)

רשתות תקשורת

פרופ' אור דונקלמן

203.3210ב01

החוג למדעי המחשב

שיטות מחקר איכותני

ד"ר נטלי תורג'מן

300.4127ב01

ביה"ס לתרפיות באמנויות

תורת המודיעין וקהילת המודיעין בישראל

ד"ר אייל פסקוביץ'

212.4706ב01

החוג ללימודים רב-תחומיים (אשכול)

קורסים מתוקשבים במלואם אשר נלמדו בסמסטר א' תשע"ו:
מרצה

מספר הקורס

חוג

שם הקורס

ד"ר אוהד כהן

103.1030א01

החוג ללשון

ד"ר יהודית ברונשטיין

123.1000א01

בית הספר להיסטוריה

אנטומיה פיזיולוגיה

ד"ר יחיאל בן-עמי

290.1053א01

החוג לסיעוד

אנטישמיות בעין התרבות היהודית
(מתוקשב)

ד"ר אסף תורג'מן

116.4511א01

החוג לתולדות עם-ישראל

בריאות וחולי המבוגר  1שמרני

ד"ר אורית כהן קסטל

290.2048א01

החוג לסיעוד

גישות התערבות בריפוי בעיסוק

ד"ר איילת בן-ששון

320.2138א01

החוג לריפוי בעיסוק

עו"ד יוסף חכם

206.2233א01

החוג לכלכלה

ד"ר ערן סגל

212.4764א01

החוג ללימודים רב-תחומיים

ד"ר שירי לביא

316.2009א01

החוג למנהיגות בחינוך

חברה ותרבות ביפן המודרנית

ד"ר מיכל דליות בול

125.1135א01

החוג ללימודי אסיה

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב'

פרופ' שי גירון

210.1150א01

החוג למתמטיקה

למידה בחברת המידע – קורס
מתוקשב

פרופ' יעל קלי

313.2531א01

החוג ללמידה הוראה הדרכה

ד"ר יהודית הנשקה

103.2208א01

החוג ללשון העברית

ד"ר שרון גיל

300.4107א01

בית הספר לטיפול באומנויות

מבוא לסוציולוגיה

פרופ' אריה רטנר

204.1001א01

החוג לסוציולוגיה

מבוא לסוציולוגיה של החינוך

פרופ' קלרה סבאג

316.1002א01

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

ד"ר אנה זיסברג וגב'
מיכל אנגלרד הרשלר

290.2038א01

החוג לסיעוד

מבט אינטגרטיבי בפסיכותרפיה

ד"ר רווית ראופמן

300.4118א01

בית הספר לטיפול באומנויות

מנהיגות חינוכית בפרספקטיבה
של פסיכולוגיה

ד"ר שירי לביא

316.3010א01

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

נופי ידע המסע הדתי בין מרכז
לשוליים שעור

ד"ר אמה מעיין-פנר

100.1320א01

נופי ידע

ד"ר רפי ביטון

212.5901א01

החוג ללימודים רב-תחומיים

פרופ' עודד זהבי וד"ר

124.2474א01

החוג למוסיקה

ד"ר נורית טל-אור

208.1024א01

החוג לתקשורת

ד"ר חגית גולדנשטיין

290.2001א01

החוג לסיעוד

צמתים היסטוריים בהתפתחות
הרפואה

ד"ר יוסי רימר

290.1823א01

החוג לסיעוד

קביעת מדיניות ציבורית

ד"ר ניסים כהן

205.4330א01

בית הספר למדעי המדינה

אוריינות המידע (החוג ללשון)
אוריינות מידע מתוקשב

דיני מסחר ב'
המפרץ הפרסי בעידן המודרני
התנהגות ארגונית

לשון חכמים
מבוא לגישה הפסיכודינמית א

מבוא לסיעוד קליני

סוגיות במשפט בינלאומי
סולמות וחבלים
פסיכולוגיה חברתית בתקשורת
פתולוגיה

שיטות מחקר

ד"ר עופר פרצ'ב

212.5000א01

החוג ללימודים רב-תחומיים

שיטות מחקר איכותני

ד"ר נטלי תורג'מן

300.4005א01

בית הספר לטיפול באומנויות

שיטות מחקר כמותני

ד"ר דונה אבקאסיס

300.4006א01

בית הספר לטיפול באומנויות

מר שי שפילר

212.4717א01

החוג ללימודים רב-תחומיים

פרופ' אהרון גבע
קלינברגר

212.5125א01

החוג ללימודים רב-תחומיים

ד"ר יהודית הנשקה

103.2705א01

החוג ללשון

ד"ר עלי חוסיין

105.1054א01

החוג לשפה וספרות ערבית

ד"ר נחמה לואיס פרסקי

208.4532א01

החוג לתקשורת

שימושי מחשב בסיסיים
שפות העולם :מסע לשוני.תרבותי

תולדות הלשון העברית
תולדות הספרות הערבית א
תיאוריות בתקשורת אסטרטגית

