אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להירשם לקורסים מתוקשבים במלואם גם בתשע"ז ( .)2016-2017ייחודם 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 הקורסים הבאים (חלקם רק לתלמידי החוג \ תוכנית):

קורסים מתוקשבים במלואם בסמסטר ב' תשע"ז:

הערה :רשימה זו איננה סופית והיא תתעדכן כל מספר ימים.
שם הקורס
אנטומיה ופיזיולוגיה ג  1057 17ב01

מרצה
ד"ר מעיין אגמון

מספר הקורס
290.1057ב01

חוג
החוג לסיעוד

ד"ר יניב לויתן

212.4762ב01

החוג ללימודים רב-תחומיים
(אשכול)

290.2051ב01

החוג לסיעוד

אסטרטגיות שיווק באינטרנט  4762 17ב01
ד"ר יוסי רימר
גב' נטלי ציון
גב' מיכל אנגלרד -הרשלר
גב' דפנה זונטג
בריאות וחולי הילד והמתבגר  2051 17ב01
גריאטריה וגרונטולוגיה  2052 17ב01

ד"ר אנה זיסברג

290.2052ב01

החוג לסיעוד

ההון האנושי :היבטים פסיכולוגיים ומנהלים 17
 4732ב01

ד"ר אורית שמאי

212.4732ב01

החוג ללימודים רב-תחומיים
(אשכול)

היסטוריה של הרפואה  3021 17ב01

ד"ר אריה רימר

223.3021ב01

החוג לביולוגיה

העולם הקלאסי מתוקשב  1927 17ב01

ד"ר אורי אמיתי

108.1927ב01

החוג להיסטוריה כללית

יצירות מופת בתיאטרון העולמי (מתוקשב) -ב 17
 1106ב01

ד"ר שלי זר-ציון

118.1106ב01

החוג לתיאטרון

כלים למחקר וכתיבה היסטורית מתוקשב 4002 17
ב01

ד"ר יהודית ברונשטיין

123.4002ב01

בית הספר להיסטוריה

לשון חכמים  -ב' (קורס מתוקשב)  2206 17ב01

ד"ר יהודית הנשקה

103.2206ב01

החוג ללשון

מבוא לאנתרופולוגיה השלמות מ"א  2500 17ב01

ד"ר עמליה סער

204.2500ב01

החוג לסוציולוגיה

פרופ' יצחק ויסמן

106.1103ב01

החוג להיסטוריה של המזרח
התיכון

מבוא לדת האסלאם  1103 17ב01

פרופ' אריה רטנר

204.1111ב01

החוג לסוציולוגיה

מבוא לסוציולוגיה  1111 17ב01

ד"ר אסף תורג'מן

212.4708ב01

החוג ללימודים רב-תחומיים
(אשכול)

משפט עסקי  2260 17ב01

עו"ד יוסי חכם

206.2260ב01

החוג לכלכלה

נופי ידע-המסע הדתי בין מרכז לשוליים 1320 17
ב01

ד"ר צור שלו
ד"ר אמה מעיין-פנר

100.1320ב01

נופי ידע

נעורים בעידן הדיגיטלי  4078 17ב01

ד"ר אורן גולן

313.4078ב01

החוג ללמידה הוראה הדרכה

ד"ר לי כהנר

212.4735ב01

החוג ללימודים רב-תחומיים
(אשכול)

סביב מיטת החולה-גורמי הנדסת אנוש 4025 17
ב01

ד"ר יחיאל דונחין

290.4025ב01

החוג לסיעוד

פיזיולוגיה של תרגול גופני בילדים ב'  5301 17ב01

ד"ר ברקת פאלק

295.5301ב01

החוג לסיעוד

פסיכולוגיה חברתית בתקשורת  1024 17ב01

ד"ר נורית טל-אור

208.1024ב01

החוג לתקשורת

רשתות תקשורת  3210 17ב01

פרופ' אור דונקלמן

203.3210ב01

החוג למדעי המחשב

שיטות מחקר  3301 17ב01

פרופ' אלי כרמלי

295.3301ב01

החוג לפיזיותרפיה

שיטות מחקר איכותני  4268 17ב01

ד"ר נטלי תורג'מן

300.4628ב01

ביה"ס לתרפיות באמנויות

תיאוריות בתקשורת אסטרטגית  4532 17ב01

ד"ר נחמה לואיס פרסקי

208.4532ב01

החוג לתקשורת

תעשיית ההייטק בישראל  4736 17ב01

ד"ר גיל ברוש

212.4736ב01

החוג ללימודים רב-תחומיים
(אשכול)

תקשורת המונים וחברה :הפקה קהלים והשפעה 17
 4522ב01

פרופ' יריב צפתי

204.4522ב01

החוג לסוציולוגיה

מבוא לתיאוריה פוליטית  4708 17ב01

נשים בחברה הישראלית  4735 17ב01

עודכן25.03.2017 :

קורסים אשר נלמדו בסמסטר א' תשע"ז
מרצה
שם הקורס
ד"ר אוהד כהן
אוריינות המידע (החוג ללשון)

מספר הקורס
103.1030א01

חוג
החוג ללשון

אנטומיה פיזיולוגיה

ד"ר יחיאל בן-עמי
ד"ר מעיין אגמון

290.1053א01

החוג לסיעוד

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

דיני מסחר ב'

עו"ד יוסף חכם

206.2233א01

החוג לכלכלה

הבורסה-מורה נבוכים

ד"ר גיל ברוש

212.6049א01

רב-תחומי אשכול

התנהגות ארגונית

ד"ר שירי לביא

316.2009א01

החוג למנהיגות בחינוך

התפתחות התנועה הפלסטינית

ד"ר אייל פסקוביץ'

212.5323א01

רב-תחומי אשכול

חברה ותרבות ביפן המודרנית

ד"ר מיכל דליות בול

125.1135א01

החוג ללימודי אסיה

חשיבה ביקורתית  -מתוקשב

פרופ' יונתן ברג

107.1622ב01

החוג לפילוסופיה

למידה בחברת המידע – קורס
מתוקשב

פרופ' יעל קלי

313.2531א01

החוג ללמידה הוראה
הדרכה

מבוא לימי בית שני

ד"ר אייל בן-אליהו

104.1016א01

רב-תחומי אשכול

מבוא לסוציולוגיה של החינוך

פרופ' קלרה סבאג

316.1002א01

החוג למנהיגות ומדיניות
בחינוך

מבוא לסיעוד הקליני

ד"ר אנה זיסברג
גב' מיכל אנגלרד הרשלר

290.2038א01

החוג לסיעוד

מדיניות ציבורית

ד"ר ניסים כהן

205.4330א01

בית הספר למדעי המדינה

משנאת ישראל לאנטישמיות

ד"ר אסף תורג'מן

212.4731א01

היסטוריה של עם ישראל

שיטות מחקר

ד"ר עופר פרצ'ב

212.5000א01

רב-תחומי אשכול

שימושי מחשב

מר שי שפילר

212.4717א01

רב-תחומי אשכול

תולדות הלשון העברית

ד"ר יהודית הנשקה

103.2705א01

החוג ללשון

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

