אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להירשם לקורסים מתוקשבים במלואם גם בתשע"ט ( .)2018-2019ייחודם 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 ,והרישום אליהם מותנה לעיתים באישור חוג האם!

הערה :רשימה זו אינה סופית והיא תתעדכן בכל מספר ימים!

קורסים בסמסטר א' תשע"ט

שם הקורס

מרצה

אוריינות אקדמית ביה"ס לאמנויות (מתוקשב)
אוריינות מידע מתוקשב
אנטומיה א
אסטרטגיות שיווק באינטרנט
ארון הספרים היהודי חלק ב
ביולוגיה והיסטולוגיה
בריאות וחולי המבוגר 1שמרני
גיאוגרפיה של פנאי ותיירות-מתוקשב
גישות התערבות בריפוי בעיסוק
דיני מסחר ב
התנהגות ארגונית
זיכרון חברתי  -מתוקשב
חברה ותרבות ביפן המודרנית
חשיבה ביקורתית  -מתוקשב באנגלית ()Mooc
יהדות גליציה )(Jews of Galicia
יצירות מופת בתיאטרון העולמי (מתוקשב)
כלים למחקר וכתיבה היסטורית מתוקשב
לחלום זקנה (קורס דגל)
מבוא לאנתרופולוגיה
מבוא לחקר הדתות -מתוקשב
מבוא לכלכלה ציבורית ופוליטית
מבוא ללוגיסטיקה
מבוא למיינדפולנס וחינוך
מבוא לסוציולוגיה של החינוך
מבוא לסיעוד קליני ב
מבוא לסיעוד קליני ב
מבוא לעולם הכירורגיה
מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לתקופת בית שני
מבנה מהדרים
מדיניות ציבורית  -מתוקשב
נשים ונשיות בספרות העממית

ד"ר שלי חנה זר-ציון
ד"ר יהודית ברונשטיין
ד"ר מעיין אגמון וד"ר יחיאל בן-עמי
ד"ר יניב לויתן
ד"ר יונתן שגיב
פרופ' אלי כרמלי
ד"ר מיכל אנגלרד
ד"ר קולינס קריינר נגה
זלוטניק שרון
עו"ד יוסף חכם
ד"ר שירי לביא
פרופ' עמוס מגד
ד"ר מיכל דליות-בול
פרופ' יונתן ברג
פרופ' ג'ושוע שיינס
ד"ר שלי זר-ציון
ד"ר יהודית ברונשטיין
ד"ר יובל פלגי
פרופ' עמליה סער
פרופ' עמוס מגד
ד"ר יניב ריינגוורץ
ד"ר צבי לביא
ד"ר אביבה ברקוביץ-אוחנה
פרופ' קלרה סבג
ד"ר אנה זיסברג וד"ר מיכל אנגלרד
ד"ר אנה זיסברג וד"ר מיכל אנגלרד
ד"ר אדם סטריאר
ד"ר הדס אוקון-זינגר
ד"ר הדס אוקון-זינגר
ד"ר איל בן-אליהו
פרופ' יוסף בן-אשר
ד"ר ניסים כהן
ד"ר רוית ראופמן

מספר
118-1998-A01-2019
123-1000-A01-2019
290-1053-A01-2-2019
212-4762-A01-2019
116-9361-A01-2019
295-1003-A01-2019
290-2048-A01-2019
201-22286-A01-2019
320-2138-A01-2019
206-2233-A01-2019
316-2009-A01-2019
212-2125-A01-2019
125-1135-A01-2019
107-1622-A01-2019
127-8100-A01-2019
118-1105-A01-2019
123-1000-A02-2019
100-1701-A01-2019
204-2111-A01-2019
212-1318-A01-2019
205-4366-A01-2019
212-4713-A01-2019
313-2165-A01-2019
316-1002-A01-2019
290-2038-A01-2019
290-2038-A02-2019
295-2215-A01-2019
202-1051-A01-2019
202-1050-A01-2019
104-1019-A01-2019
203-2130-A01-2019
205-4330-A01-2019
122-2046-A01-2019

סביב מיטת החולה-גורמי הנדסת אנוש
סדנת מחקר ב -איכותנית
סחר בבני אדם מן העת העתיקה ועד המאה ה21
סטטיסטיקה א
עיון בארון הספרים היהודי לדורותיו
פתולוגיה
שאון דיגיטאלי באנגלית ()Mooc
שיטות מחקר בטיפול באמנויות א
שיטות מחקר במדעי החברה והרוח
שיטות מחקר כמותיות
שיטות מחקר כמותיות לפטור
שיטות מחקר כמותיות מקוון
תיאוריות בתקשורת אסטרטגית

הערה :רשימת הקורסים מתעדכנת אחת למספר ימים

פרופ' יואל דונחין
ד"ר איילת בנאי
פרופ' עמוס מגד
פרופ' תמר שוחט
ד"ר יונתן שגיב
ד"ר חגית גולדנשטיין
פרופ' שיזף רפאלי
ד"ר הוד אורקיבי
ד"ר עופר פרצ'ב
פרופ' יריב צפתי
פרופ' יריב צפתי
ד"ר לינור הדר
ד"ר נחמה לואיס פרסקי

290-4025-B01-2019
205-4147-A01-2019
108-2039-A01-2019
290-4013-A01-2019
101-4637-A01-2019
290-2001-A01-2019
218-4444-A01-2019
300-4005-A01-2019
212-5000-A01-2019
208-2800-A01-2019
208-2888-A01-2019
316-1013-A01-2019
208-4532-A01-2019

