קורס
מבוא לאנתרופולגיה
מרצה :ד''ר אנה פרישיצקי
חונך שאדי ח'לאילה
מבוא לסוציולוגיה
מרצה  :ד''ר יעל קשת
חונכת ז'נט חילווה
יסודות בפסיכולוגיה
חינוכית
מרצה  :מאיה הלוי
חונך שאדי ח'לאילה
מבוא לאנתרופולגיה
מרצה  :נמרוד לוז
חונך  :עבדאללה רזוק
מבוא לתולדות החינוך
וההוראה
מרצה :עבאס רנדה
מבוא לתורת החינוך
וההוראה
מרצה  :עבאס רנדה
חונך :דקעה סוזאן
מבוא לפילוסופיה של
החינוך
מרצה  :טלנקר סרגיי
חונך  :בקי מילר
התנהגות ארגונית א'
מרצה  :מוטי מרדלר
חונך :עבדאללה רזוק
מבוא למערכת החינוך
מרצה  :דבורה אדן

יום ראשון
10:00-12:00
513

יום שני

יום שלישי

14:00-16:00
518

17:30-19:00
כיתה 9

12:00-14:00
111
חונך שאדי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

10:00-12:00
114
חונך  :עמאד
12:00-14:00
104

14:00-16:00
חסר חדר
חביש עביר

12:00-14:00
106
12:00-14:00
105
סוזאן דעקה

13:30-15:30
215

13:00-15:30
105

14:00-16:00
105

14:00-18:00
511
רנין ח'לאילה

קורס
מבוא לסוציולוגיה
מרצה  :שלומית מנור
חונך :עבדאללה רזוק
ניהול עובדים
מרצה  :ד''ר אסנת
עקירב
חונך  :שכטין גליה

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

9:00-11:00
513
משתנה

למידה וקשיי למידה
מרצה  :ורד וקנין
חונך  :מוסא נעימה

10:00-12:00
113
משתנה

מבוא לסטטיסטקיה
מרצה  :לכטמן זהר
חונך :רואה קבלאן
מבוא לאנתרופולוגיה
מרצה  :אנה פרשיצקי
מתרגל  :תייסיר
ח'טיב
מבוא לסוציולוגיה
מרצה  :אנה פרשיצקי
מתרגל :תייסיר ח'טיב

16:00-19:00
104
משתנה
11:00-13:00
442
משתנה
8:00-10:00
112
משתנה

למידה וחשיבה א'
מרצה  :מיכל רווה
חונך  :דעקה סוזאן
סטטיסטיקה
מרצה  :מירב בן נתן
חונך  :רוג'ינה
סדנת אנגלית
בסיסי
ד''ר סאמיה

יום חמישי
16:00-18:00
101

14:00-16:00
105

10:00-12:00
118
14:00-16:00
104
משתנה

יום שישי
10:00-12:00
107
מנאר נזאל

שיטות מחקר
המרצה :ירדנה שאול
חונך  :בריק מונא

14:00-16:00
חסר חדר

10:00-12:00
104
משתנה

מבוא לסטטיסטיקה
מרצה  :מרים שריד
חונך  :אמונה אבו
דיאב
הדרכה ביבליוגרפית
כל המרצים
חונכת  :כנרת
שימושי מחשב
מרצה  :מרים שריד
חונך  :שני הלגוע

10:00-12:00
116
חדר משתנה
8:00-10:00
חדר מחשבים

מבוא לפילסופיה של
חינוך
מרצה :ד״ר טלנקר
סרגיי
חונך  :קופרמן אורית

10:00-12:00
105
חדר משתנה

העיר והקהילה
מרצה  :באר אילנה
חונך  :קופרמן אורית
הדרכה ביבליוגרפית
מרצה  :עאיישה מרסי
מתרגל  :פארס
כעבייה

8:00-10:00
104
חדר משתנה
12:00-14:00
104
משתנה

תולדות המזרח
התיכון
מרצה  :יצחק רונן
חונך  :חנאן יאסין
מבוא לדת האסלאם
מרצה :בן ישי גל
חונך  :עלימה אלין

 - 8:00-12:00חנאן
חסר חדר
משתנה

12:00-14:00
חדר משתנה

 12:00-14:00אלין
חסר חדר
משתנה

