מערכת שעות מתוכננת לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת תשע"ד ,סמסטר ב'
המערכת אינה סופית ,יתכנו שינויים
סמסטר ב תשע"ו
מדעי הרוח:
יום

שעות

שיעור
קורס הכרת הספריה

הערות

מרצה
חובה

ג

15:00-18:00

היסטוריה חברתית  -תרבות של
מצרים המודרנית  /הקולוניאליזם
האירופי במזה"ת :היבטים
השוואתיים  /נקודות מפגש
וקונפליקט בין יהודים וערבים
בישראל  /לאומיות במזרח התיכון

ג

18:00-19:30

משיחיות וציונות א'  /סמינר במדינת
ישראל ' /בזיעת אפיך' -סיפורי עבודה מר קדמן אמנון  /גב'
וקריירה של נשים מראשית הציונות קריסטל רננה  /ד"ר
חובה מדינת ישראל
ועד ימינו  -א  /קנאות יהודית בישראל זילברמן יעל  /ד"ר
חן שרינה  /ד"ר כהן
א'  /תגמול והרתעה מגבלות הכוח,
מדיניות הביטחון הישראלית בשנים אביחי
 - 1967 - 1957א

ג

19:30-21:30

סיפורי חיים בגישה נרטיבית:
מתודולוגיה  -א  /תרבות עממית
בעולם העתיק  -ההיבטים חומריים
ואמנותיים  -א  /מעגל החיים :טקסי
מעבר ושייכות א'

ו

08:00-09:30

ו

09:30-11:00

ו

11:00-14:00

לוחמות ,מלכות ,גיבורות :מרחב
נשי בלוח השנה
חוני ,הלל ויוחנן נפגשים בטולדו:
סיפורי חז"ל בתרבות העממית
בספרד
חברה פוליטיקה ומרחב :סוגיות
נבחרות בחקר העיר הישראלית

ד" ר מפציר שרון /
ד"ר הרשטיין רפאל /
חובה מזרח תיכון
ד"ר מצא דורון  /ד"ר
סספורטס חיה

ד"ר זילברמן יעל /
ד"ר וילוז'ני נעמה /
ד"ר גבעון אהוד

חובה פולקלור

גב' כהן נגה

בחירה פולקלור

מר לסרי רון

בחירה פולקלור

ד" ר דהן יצחק

בחירה מדינת ישראל

מדעי החברה:
יום

שעות

ג

שיעור
קורס הכרת הספריה
סמינר המשק הישראלי

מרצה
גבעון יהודית

הערות
חובה
חובה כלכלה

ג

15:00-18:00

היסטוריה חברתית  -תרבות של
מצרים המודרנית  /הקולוניאליזם
האירופי במזה"ת :היבטים
השוואתיים  /נקודות מפגש
וקונפליקט בין יהודים וערבים
בישראל  /לאומיות במזרח התיכון

ג

18:00-19:30

משיחיות וציונות א'  /סמינר במדינת
ישראל ' /בזיעת אפיך' -סיפורי עבודה מר קדמן אמנון  /גב'
וקריירה של נשים מראשית הציונות קריסטל רננה  /ד"ר
חובה מדינת ישראל
ועד ימינו  -א  /קנאות יהודית בישראל זילברמן יעל  /ד"ר
חן שרינה  /ד"ר כהן
א'  /תגמול והרתעה מגבלות הכוח,
מדיניות הביטחון הישראלית בשנים אביחי
 - 1967 - 1957א

ד" ר מפציר שרון /
ד"ר הרשטיין רפאל /
ד"ר מצא דורון  /ד"ר
סספורטס חיה

חובה מזרח תיכון

ג

19:30-22:00

אי שוויון וניידות בין דורית בהכנסות

ד"ר קרוש אנה

בחירה כלכלה

ו

08:00-11:00

מבנה כלכלי של ישראל

גב' אזרי שגית

חובה כלכלה

ו

11:00-14:00

חברה פוליטיקה ומרחב :סוגיות
נבחרות בחקר העיר הישראלית

ד" ר דהן יצחק

בחירה מדינת ישראל

