אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להירשם לקורסים מתוקשבים במלואם גם בתשע"ח ( .)2017-2018ייחודם 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):
הערה :רשימה זו איננה סופית והיא תתעדכן כל מספר ימים.

קורסים בסמסטר ב' תשע"ח
שם הקורס

מרצה

מספר

פרופ' יאן גרובוסקי

127-8101-B01-2018

אוריינות מידע מתוקשב

ד"ר יהודית
ברונשטיין

123-1000-B01-2018
123-1000-B02-2018

בריאות וחולי הילד והמתבגר

ד"ר מיכל אנגלרד
הרשלר

גריאטריה וגרונטולוגיה

ד"ר אנה זיסברג

דת ומדינה בעידן החילוניות

ד"ר יצחק ויסמן

היבטים רגשיים של שימוש בסביבות אונליין

פרופ' כרמית-נעה
שפיגלמן

285-4427-B01-2018

הספקטרום האוטיסטי  -מבוא ונושאים
מתקדמים

פרופ' סטיבן צבי
לוין

285-4326-B01-2018

בריאות נפש
קהילתית

העולם הקלאסי מתוקשב

ד"ר אורי אמיתי

108-1927-B01-2018

היסטוריה
כללית

מדעי הרוח

התערבויות המבוססות על ראיות ממחקרים
במקצ

פרופ' ענת דרך
זהבי ופרופ' אפרת
שדמי

סיעוד

רווחה
ובריאות

יזמות עסקית

ד"ר גיל ברוש

רב-תחומי
(אשכול)

מדעי הרוח

יצירות מופת בתיאטרון העולמי (מתוקשב) -ב

ד"ר שלי חנה זר-
ציון

אמ"ת

מדעי הרוח

לוחמה פסיכולוגית :מתעמולה ללוחמת מידע

ד"ר יניב לויתן

212-4707-B01-2018

רב-תחומי
(אשכול)

מדעי הרוח

מדיניות ציבורית -מתוקשב

ד"ר ניסים כהן

205-4330-B01-2018

נעורים בעידן דיגיטלי -קורס מקוון

ד"ר אורן גולן

מדעי
המדינה
למידה
הוראה
והדרכה

The Extermination of Polish Jews

חוג

פקולטה

תוכנית
ללימודי
שואה

מדעי הרוח

ביה"ס
להיסטוריה

מדעי הרוח

סיעוד

רווחה
ובריאות

סיעוד

רווחה
ובריאות

100-1702-B01-2018

דרך הרוח /
נופי ידע

מדעי הרוח

בריאות נפש
קהילתית

רווחה
ובריאות
רווחה
ובריאות

290-2051-B01-2018
290-2052-B01-2018

290-4007-B01-2018
212-4719-B01-2018
118-1106-B01-2018

313-4534-B01-2018

מדעי
החברה
חינוך

סביב מיטת החולה-גורמי הנדסת אנוש

פרופ' יואל דונחין

סמינר הכנה לתזה -שנה א' (מתוקשב)

ד"ר דקלה סגל
כרפס

פוסטמודרניזם ומופע (מתוקשב)

ד"ר רותי אבליוביץ

פסיכולוגיה חברתית בתקשורת

פרופ' נורית טל-אור

רשתות תקשורת

פרופ' אור דונקלמן

שיטות ומתודות עם בני נוער

ד"ר אורן גולן

שיטות מחקר

פרופ' אליעזר
כרמלי

שיטות מחקר איכותני

ד"ר נטלי תורג'מן

שיטות מחקר כמותני

ד"ר דונה אבקאסיס

תקשורת המונים ובידור

פרופ' יונתן כהן

290-4025-B01-2018
287-4604-B01-2018
118-2055-B01-2018
208-1024-B01-2018
203-3210-B01-2018
316-2034-B01-2018
295-3301-B01-2018
300-4268-B01-2018
300-4277-B01-2018
208-2085-B01-2018

סיעוד

רווחה
ובריאות

גרונטולוגיה

רווחה
ובריאות

תיאטרון

מדעי הרוח

תקשורת

מדעי
החברה

מדעי
המחשב
מנהיגות
ומדיניות
בחינוך
פיזיותרפיה
ביה"ס
לתרפיות
באמנויות
ביה"ס
לתרפיות
באמנויות
תקשורת

מדעי
החברה
חינוך
רווחה
ובריאות
רווחה
ובריאות
רווחה
ובריאות
מדעי
החברה

הערה :רשימה זו איננה סופית והיא תתעדכן כל מספר ימים (.)14.02.2018

קורסים בסמסטר א' תשע"ח
שם הקורס

מרצה

מספר

Jews of Galicia: A history 18 8100 A01

ד"ר ג'ושוע שיינס

127-8100-A01-2018

אוריינות המידע  1030 18א01

ד"ר אוהד כהן

103-1030-A01-2018

אוריינות מידע אקדמית לתלמידי מ"א מתוקשב
 8203 18א01

ד"ר מיכה פרי

104-8203-A01-2018

אנטומיה א  1053 18א01

ד"ר מעיין אגמון
וד"ר יחיאל בן-עמי

290-1053-A01-2-2018

סיעוד

ביולוגיה והיסטולוגיה  1003 18א01

פרופ' אלי כרמלי

295-1003-A01-2018

פיזיותרפיה

בלשנות חישובית  4660 18א01

פרופ' שולי וינטר

203-4660-A01-2018

מדעי
המחשב

בריאות וחולי המבוגר 1שמרני  2048 18א01

ד"ר מיכל אנגלרד

290-2048-A01-2018

סיעוד

גישות התערבות בריפוי בעיסוק 2138 18
א01

ד"ר איילת בן-ששון

320-2138-A01-2018

ריפוי
בעיסוק

דיני מסחר ב  2233 18א01

עו"ד יוסף חכם

206-2233-A01-2018

כלכלה

האדם המדבר-סוגיות באבולוציה של השפה
 1700 18א01
התנהגות ארגונית  2009 18א01

חשיבה קלינית  3080 18א01

יצירות מופת בתיאטרון העולמי (מתוקשב) 18

פרופ' דני נדל,
פרופ' עירית מאיר,
פרופ' רם רשף,
פרופ' נורית בירד
ד"ר שירי לביא
גב' דלית וילהלם,
גב' ויקטוריה
צ'רנייק ,גב' מלי בן
אדיבה ,גב' מור
סבאן ,ד"ר שרה
שחף
ד"ר שלי זר-ציון

חוג
תוכנית
ללימודי
שואה
לשון עברית
היסטוריה
של עם
ישראל

פקולטה
מדעי הרוח
מדעי הרוח
מדעי הרוח
רווחה
ובריאות
רווחה
ובריאות
מדעי
החברה
רווחה
ובריאות
רווחה
ובריאות
מדעי
החברה

100-1700-A01-2018

דרך הרוח /
נופי ידע

מדעי הרוח

316-2009-A01-2018

מנהיגות

חינוך

290-3080-A01-5-2018

סיעוד

רווחה
ובריאות

118-1105-A01-2018

תיאטרון

מדעי הרוח

 1105א01
כיפה אדומה ביער האינטרנט-בעידן המידע 18
 1052א01

ד"ר רוית ראופמן

122-1052-A01-2018

לחלום זקנה  1701 18א01

ד"ר יובל פלגי

100-1701-A01-2018

לימודים קליניים-התערבות במצבים קליניים ב
 3476 18א01

גב' דלית וילהלם,
גב' מלי בן אדיבה,
גב' נאוה זוארץ וגב'
קרול רביד

290-3476-A01-2018

מבוא לחקר הדתות -מתוקשב  1318 18א01

פרופ' עמוס מגד

212-1318-A01-2018

מבוא לכלכלה ציבורית ופוליטית 4366 18
א01

ד"ר יניב ריינגוורץ

205-4366-A01-2018

מבוא למזה"ת שק"מ  5005 18א01

ד"ר אורי גולדברג

212-5005-A01-2018

מבוא למיינדפולנס וחינוך  2165 18א01

ד"ר אביבה
ברקוביץ-אוחנה

313-2165-A01-2018

ספרות
עברית
השוואתית
דרך הרוח /
נופי ידע
סיעוד
רב-תחומי
דו-חוגי
מדעי
המדינה
רב-תחומי
אשכול
הוראה
והדרכה

מדעי הרוח
מדעי הרוח
רווחה
ובריאות
מדעי הרוח
מדעי
החברה
מדעי הרוח
חינוך

מבוא לסוציולוגיה  1001 18א01

פרופ' אריה רטנר

204-1001-A01-2018

סוציולוגיה

מדעי
החברה

מבוא לסוציולוגיה של החינוך  1002 18א01

פרופ' קלרה סבג

316-1002-A01-2018

הוראה
והדרכה

חינוך

290-2038-A01-2018

סיעוד

290-2038-A02-2018

סיעוד

מבוא לסיעוד קליני ב  2038 18א01
מבוא לסיעוד קליני ב  2038 18א02

ד"ר אנה זיסברג
וד"ר מיכל אנגלרד
ד"ר אנה זיסברג
וד"ר מיכל אנגלרד

מדעי
המחשב
מדעי
המדינה
מדעי
המדינה
היסטוריה
כללית

רווחה
ובריאות
רווחה
ובריאות
מדעי
החברה
מדעי
החברה
מדעי
החברה

מבנה מהדרים  2130 18א01

פרופ' יוסף בן-אשר

203-2130-A01-2018

מדיניות ציבורית -מתוקשב  4330 18א01

ד"ר ניסים כהן

205-4330-A01-2018

סדנת מחקר ב -איכותנית  4147 18א01

ד"ר איילת בנאי

205-4147-A01-2018

סחר בבני אדם מן העת העתיקה ועד המאה
ה 2039 18 21א01

פרופ' עמוס מגד

108-2039-A01-2018

פתולוגיה  2001 18א01

ד"ר חגית
גולדנשטיין

290-2001-A01-2018

שיטות מחקר בטיפול באמנויות א 4005 18
א01

ד"ר הוד אורקיבי

300-4005-A01-2018

שיטות מחקר במדעי החברה והרוח 5000 18
א01

ד"ר עופר פרצ'ב

212-5000-A01-2018

שיטות מחקר כמותיות  2800 18א01

פרופ' יריב צפתי

208-2800-A01-2018

תקשורת

שיטות מחקר כמותיות מקוון  1013 18א01

ד"ר לינור הדר

316-1013-A01-2018

שימושי מחשב בסיסיים  4717 18א01

מר שי שפילר

212-4717-A01-2018

מנהיגות
רב-תחומי
אשכול

תיאוריות בתקשורת אסטרטגית 4532 18
א01
תרבות מדע ומאגיה:פרספקטיבה
אנתרופולוגית  1114 18א01

ד"ר נחמה לואיס
פרסקי

208-4532-A01-2018

תקשורת

מדעי
החברה

ד"ר ציפי עברי

212-1114-A01-2018

רב-תחומי
דו-חוגי

מדעי הרוח

סיעוד
ביה"ס
לטיפול
באמנויות
רב-תחומי
אשכול

מדעי הרוח
רווחה
ובריאות
רווחה
ובריאות
מדעי הרוח
מדעי
החברה
חינוך
מדעי הרוח

