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עד שעה קבוצה מספר שעור שם השעור
 5000207סוציולוגיה של החברה בישראל א'
1 11:15
 5000519פרקטיקום בפסיכולוגיה חינוכית
0 11:15
 5000101דויד וגוליית היחיד מול הממסד
0 13:00
 5000300פסיכולוגיה חינוכית
0 13:00
 5000241סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של החינוך
0 15:00
 5002095לעלות על המשקל ולרדת בגדול :ספקטרום הפרעות אכילה והשמנת יתר
0 15:00
 5001055פסיכולוגיה קוגנטיבית יישומית
0 16:45
 5002079פרקטיקום במשא"ש  -פרקטיקום ארגוני עבודה
0 16:45
 5002080פרקטיקום במשא"ש  -זהות ארגונית מתיאוריה למעשה :התנסות בתהליכי פיתוח אירגוני
0 16:45
 3022009הערכת ביצועי עובדים
2 10:30
 3022000אסטרטגיה עסקית ומדיניות משאבי אנוש
1 10:30
 5002088פוליטיקה של שתיקה ודיבור
0 09:30
 5002005פסיכולוגיה רפואית ושיקומית
0 11:15
 5002096ראיון ותצפית
0 11:15
 3022009הערכת ביצועי עובדים
1 13:15
 3022000אסטרטגיה עסקית ומדיניות משאבי אנוש
2 13:15
 5002053פרקטיקום בפסיכולוגיה יישומית
0 13:00
 5000305פרקטיקום קליני
0 13:00
 3020012מיומנויות בתקשורת ניהולית
0 15:00
 3000018דינמיקה קבוצתית  -סדנא
0 15:00
 5002175סמינר רב תחומי במדעי החברה  -תוכנית אלונים
0 15:00
 5002105אנתרופולוגיה פסיכולוגית
0 15:00
 5000197אנתרופולוגיה  -מסע בזמן
0 16:45
0
 5000515חשיבה ביקורתית בעולם וירטואלי  -תוכנית אלונים  -קורס וירטואלי
 5000306פסיכולוגיה חיובית היחיד והארגון
0 09:30
 5002097הגירה ופליטות במציאות עכשווית
0 09:30
 5000207סוציולוגיה של החברה בישראל א'
2 11:15
 5002092פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית של הזקנה
0 11:15
 5001068גנטיקה התנהגותית
0 13:00
 5002061להכיר את הלא מוכר-הערבים הפלסטינים בישראל
0 13:00
 5002090סמינר :סמינר בקבלת החלטות
0 16:00
 5002087סמינר - :מבט סוציולוגי ואנתרופולוגי על הארגון הצבאי ועל ארגוני ביטחון אחרים
0 16:00
 5002011סמינר :סביבה ותורשה באישיות ובפסיכופתולוגיה
0 16:00
 5002014סמינר :שינוי התנהגות בריאות
0 16:00
 5000521סמינר:המרחב ואנחנו :יחסי אדם סביבה
0 16:00
 5000309סמינר" :מראה מראה שעל הקיר" התבוננות עצמית רחבת מימדים
0 16:00
 5002066כאן ועכשיו"  -מפגשי שיח בין ערבים ויהודים"
0
 3020020הגישה ההתנהגותית-קוגניטיבית לפיתוח מנהלים  -בחירה במשא"ש
0 14:30

שם תואר מורה
ד"ר גזית ניר
ד"ר אלוני דליה
ד"ר בכר שלומית
ד"ר אלוני דליה
ד"ר אפלויג נעה
ד"ר לב-ארי לילך
ד"ר קדמי שחר אפרת
ד"ר נסים גדי
ד"ר אפלויג נעה
ד"ר הרמתי הדס
מר מימרן אופיר
דר' דונת אורנה
ד"ר בן שלום תמר
ד"ר שני סלע מירית
ד"ר הרמתי הדס
מר מימרן אופיר
ד"ר מורג מיכל
ד"ר יונגמן רפאל
ד"ר גלבוע שקד
ד"ר הרמתי הדס
פרופ' לוי-בלז יוסי
ד"ר חגג ברנר הגר
ד"ר נסים גדי
פרופ' לוי-בלז יוסי
מר מימרן אופיר
ד"ר תלמי כהן רוית
ד"ר גזית ניר
ד"ר איזנברג שפרן דניאלה
פרופ' זוהר עדה
ד"ר כרכבי סבאח מהא
ד"ר לוריא עדי
ד"ר גזית ניר
פרופ' זוהר עדה
פרופ' נטר אפרת
פרופ' בן זאב אפרת
ד"ר לב-ארי לילך
פרופ' בן זאב אפרת
ד"ר אורן רפי

סמסטר ב'
יום משעה
א 08:00
א 09:45
א 11:30
א 11:30
א 13:30
א 13:30
א 15:15
א 15:15
ב 08:00
ב 08:00
ב 09:45
ב 09:45
ב 11:30
ב 11:30
ב 11:30
ב 11:30
ב 13:30
ב 13:30
ב 15:15
ב
ג 08:00
ג 08:00
ג 09:45
ג 09:45
ג 11:30
ג 14:30
ג 14:30
ג 14:30
ג 14:30
ג 14:30
ג 14:30

עד שעה קבוצה מספר שעור שם השעור
 5000232פסיכולוגיה פלילית
0 09:30
 5000208סוציולוגיה של החברה בישראל ב'
1 11:15
 5000208סוציולוגיה של החברה בישראל ב'
2 13:00
 5000519פרקטיקום בפסיכולוגיה חינוכית
0 13:00
 5001020בנים בכחול ובנות בוורוד? !  -בין המינים ובין המגדריים בעדשה סוציולוגית
0 15:00
 5000517שיפוט וקבלת החלטות
0 15:00
 5002079פרקטיקום במשא"ש  -פרקטיקום ארגוני עבודה
0 16:45
 5002080פרקטיקום במשא"ש  -זהות ארגונית מתיאוריה למעשה :התנסות בתהליכי פיתוח אירגוני
0 16:45
 3020016אישיות בעולם העבודה  -בחירה בהתמחות משאבי אנוש ופיתוח ארגוני
0 09:30
 3020014סדנא בפיתוח צוותים -בחירה בהתמחות
0 09:30
 5000015תאוריות של האישיות ב'
0 11:15
 5002098אלימות מינית מנקודת-מבט אישית וחברתית
0 11:15
 5000198אנתרופולוגיה בת זמננו  -מסע במרחב
0 13:00
 5002053פרקטיקום בפסיכולוגיה יישומית
0 13:00
 5000305פרקטיקום קליני
0 13:00
 5002092פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית של הזקנה
0 13:00
 5000199פסיכולוגיה ארגונית
0 15:00
 5002175סמינר רב תחומי במדעי החברה  -תוכנית אלונים
0 15:00
 5000233סוציולוגים בשדה
0 16:45
 5000515חשיבה ביקורתית בעולם וירטואלי  -תוכנית אלונים  -קורס וירטואלי
0
 5000313מבט רחב על גלובליזציה
0 09:30
 5002062מבוא לפסיכולוגיה של הספורט
0 09:30
 5002060המחאה החברתית בישראל
0 11:15
 5002103אנתרופולוגיה לעסקים :עיצוב ,שיווק ,ופיתוח
0 11:15
 5000176נוירופסיכולוגיה ב'
0 13:00
 5002090סמינר :סמינר בקבלת החלטות
0 16:00
 5002087סמינר - :מבט סוציולוגי ואנתרופולוגי על הארגון הצבאי ועל ארגוני ביטחון אחרים
0 16:00
 5002011סמינר :סביבה ותורשה באישיות ובפסיכופתולוגיה
0 16:00
 5002014סמינר :שינוי התנהגות בריאות
0 16:00
 5000521סמינר:המרחב ואנחנו :יחסי אדם סביבה
0 16:00
 5000309סמינר" :מראה מראה שעל הקיר" התבוננות עצמית רחבת מימדים
0 16:00

שם תואר מורה
ד"ר מורג מיכל
ד"ר גזית ניר
ד"ר גזית ניר
ד"ר אלוני דליה
ד"ר בכר שלומית
פרופ' גמליאל אייל
ד"ר נסים גדי
ד"ר אפלויג נעה
ד"ר הרמתי הדס
ד"ר עטיה-קריגר שרון
ד"ר אבידור שרון
דר' דונת אורנה
פרופ' בן זאב אפרת
ד"ר מורג מיכל
ד"ר יונגמן רפאל
ד"ר איזנברג שפרן דניאלה
ד"ר נהרי עמיר
ד"ר קריינר חמוטל
ד"ר בלנק כרמל
ד"ר קריינר חמוטל
ד"ר נסים גדי
ד"ר גרשגורן לאל
ד"ר רוטמן אסף
ד"ר בן אלול אלעד
ד"ר איזנברג שפרן דניאלה
ד"ר לוריא עדי
ד"ר גזית ניר
פרופ' זוהר עדה
פרופ' נטר אפרת
פרופ' בן זאב אפרת
ד"ר לב-ארי לילך

