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

שעות

שיעור

מרצה

קורס הכרת הספריה

ג

הקולוניאליזם האירופי במזה"ת:
היבטים השוואתיים  /נשים בחברות
15:00-18:00
מזרח תיכוניות  /הבורגנות היהודית
במצרים :חברה מזרח תיכונית מודרנית

ג

18:00-19:30

ג

19:30-21:00

ו

08:00-11:00

ו

11:00-12:30

ו

12:30-14:00

משיחיות וציונות א'  /משפט בארץ
הפלאות :היסטוריה ,תרבות וחברה
בישראל  -א'  /תרבות פוליטית בערי
ישראל  -א'
בין תרבות עממית לתרבות פופולרית:
'ריאליטי על הפרק'  -א  /בין אדם לביתו -
הבית והמרחב הפרטי  -א  /גבר,
אישה ,מין ,מוות :פולקלור ומגדר
בספרות היהודית העתיקה  -א
מיהם הפלסטינים :היסטוריה ,חברה,
תרבות ,לאומיות
המרחב הציבורי כזירת פולקלור
מאגיה ומסתורין בחברה היהודית בעת
החדשה

הערות
חובה

ד"ר רפאל הרשטיין /
ד"ר קרן אבו
הרשקוביץ  /גב' ליאת
מגיד אלון

סמינר מזרח תיכון,
נלמד באב"ג

מר אמנון קדמן  /גב'
טליה דיסקין  /ד"ר
יצחק דהן

סמינר מדינת
ישראל ,נלמד באב"ג

ד"ר ליטל ליברמן
אביטל  /ד"ר אסתר
יוהס  /גב' נגה כהן

סמינר פולקלור,
נלמד באב"ג

ד"ר חיה סספורטס

בחירה מזרח תיכון

גב' קוטלר שני

בחירה פולקלור

ד"ר זינגר נמרוד

בחירה פולקלור

מדעי החברה:
יום

שעות

שיעור
קורס הכרת הספריה
סמינר המשק הישראלי ב'

מרצה
ד"ר יהודית גבעון

הערות
חובה
חובה כלכלה

ג

הקולוניאליזם האירופי במזה"ת:
היבטים השוואתיים  /נשים בחברות
15:00-18:00
מזרח תיכוניות  /הבורגנות היהודית
במצרים :חברה מזרח תיכונית מודרנית

ד"ר רפאל הרשטיין /
ד"ר קרן אבו
הרשקוביץ  /גב' ליאת
מגיד אלון

סמינר מזרח תיכון,
נלמד באב"ג

ג

משיחיות וציונות א'  /משפט בארץ
הפלאות :היסטוריה ,תרבות וחברה
18:00-19:30
בישראל  -א'  /תרבות פוליטית בערי
ישראל  -א'

מר אמנון קדמן  /גב'
טליה דיסקין  /ד"ר
יצחק דהן

סמינר מדינת
ישראל ,נלמד באב"ג

ג

 19:30-22:00תולדות המחשבה הכלכלית

מר אהוד ראובן

בחירה כלכלה,
נלמד באב"ג

ד"ר חיה סספורטס

בחירה מזרח תיכון

ד"ר יהודית גבעון
גב' נור חלייחל

חובה כלכלה
חובה כלכלה

ו
ו
ו

מיהם הפלסטינים :היסטוריה ,חברה,
08:00-11:00
תרבות ,לאומיות
 11:00-13:30כלכלה ניהולית
 13:30-15:00כלכלה ניהולית  -תרגול

