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  תואר ראשון
  דעי הרוחמ

  
כללי –הרוח  מדעי    

  
  19  )0, פ(יישומי מחשב למדעי הרוח 

  19  הפניות לקורסים נוספים  
  

היהדות מדעי    
  

  20  )6, ר(מבוא למקרא 
  20  )6, ר(ספר שמואל : ראשית המלוכה בישראל

  20  )6, ר(ספר בראשית 
  21  )6, ר(עיונים בשיטתו : י לתורה"פירוש רש

  21  )6, ר(פה -עלמבוא לתורה שב
  21  )6, ר(סוגיות בתלמוד : חברה ומשפחה, זמן

  22  )6, ר(מדרש ואגדה 
  22  )6, ר(סוגיות במשפט העברי 

  22  )6, ר(בדורות התנאים : עולמם של חכמים
  23  )6, ר(ם "ג עד הרמב"מרס: ב"פילוסופיה יהודית בימה

  23  )6, ר(חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית 
  23  )6, ר(ם "קווי יסוד במשנתו של הרמב :הלכה והגות

  24  )6, מ(היצירה הנבואית במקרא 
  24  )6, מ(הביניים -המחשבה המדינית היהודית בימי

  24  ז במדעי היהדות"קורסים נוספים המקנים נ  

  24  הפניות לקורסים נוספים  
  

היסטוריה    
  

  25  )6, פ(יוון הקלאסית 
  25  )6, ר(תולדות התקופה ההלניסטית 

  25  )6, ר(אימפריאליזם ואימפריה : ומאר
  26  )6, ר(ירושלים לדורותיה 

  26  )6, ר(י בתקופת המקרא "מבוא לארכיאולוגיה של א
  26  )3, ר(תל עיטון : חפירה ארכיאולוגית לימודית

  27  )6, ר(תולדות עם ישראל בימי בית ראשון 
  27  )6, ר(מגלות לקוממיות 

  27  )6, ר(יהודה ורומא 
  28  )3, ר) (ברוסית(מפריה הרומית  היהודים באי

  28  )6, ר(ראשיתה של אירופה 
  28  )6, ר(הכנסייה הקתולית בימי הביניים 

  29  )6, ר(בין יהודים לנוצרים 
  29  )6, ר(מבוא להיסטוריה של הדת : האסלאם

  29  )6, ר(אירופה ערש הלאומיות 
  30  )6, ר(חלק א . 18- תרבות ההשכלה באירופה במאה ה

  30  )6, ר(חלק ב . 18- לה באירופה במאה התרבות ההשכ
  30  )6, ר(עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית 

  31  )6, ר(יהודים בעידן של תמורות 
  31  )6, ר(אירופה - פרקים בתולדות יהודי מזרח: פולין

  31  )6, ר(מבוא לתולדות היהודים : יהודים בין מוסלמים
  32  )6, ר( 1914-1881: בין ציון לציונות

  32  )6, ר(לאומי למדינה בדרך  מבית
  32  )6, ר(בימי שואה ופקודה 

  33  )6, ר(מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה 
  33  )6, ר(העולם - המזרח התיכון בין מלחמות

  33  )6, ר(המזרח התיכון בימינו 
  34  )6, מ(עיונים בהיסטוריה : מלוכה וממלכה, מלך

  34  )6, מ(חילופי משטרים ביוון הקלאסית 
  34  )6, מ(מכורש ועד אלכסנדר 

  35  )6, מ(העבדות בעת העתיקה 
  35  )6, מ(הנצרות הקדומה 

  35  )6, מ(רומית -תפוצות ישראל בתקופה ההלניסטית
  36  )6, מ(סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים 

  36  )6, מ(כוכבא - מרד בר
  36  )6, מ(מוסלמים , נוצרים, יהודים: עלייה לרגל

  37  )6, מ(יניים ילדות בימי הב
  37  )6, מ(סוגיות בחקר הלאומיות 

  37  )6, מ( 1830-1770גרמניה 
  38  )6, מ(ב "פרסון והפדרליזם בארה'ג: מרעיון לממשות

  38  )6, מ( הברית-ארצותחירויות הפרט בממשל 
  38  )6, מ(יהודי רוסיה : על פרשת דרכים

  39  )6, מ( 20-19-אפריקה במאות ה-יהודי צפון
  39  )6, מ(תרבות , חברה, היסטוריה: יהודי תימן

  39  )6, מ(הברית - פרקים בתולדות יהודי ארצות
  40  )6, מ(יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה 

  40  )6, מ(יהדות , אסלאם, נצרות: אתיופיה
  40  )6, מ( 20-דמוגרפיה פוליטית במדינות ערב במאה ה

  41  )6, מ(חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון , נוער
  41  )6, מס(דות צרפת מערב המהפכה עד דרייפוס יה

  41  )6, מס(אירופה - תהליכי מודרניזציה ביהדות מזרח
  42  )6, מס( 19-האנטישמיות במאה ה

  42  ז בהיסטוריה"קורסים נוספים המקנים נ  
  

גיאוגרפיה    
  

  43  )6, ר(י "גיאוגרפיה יישובית של א: ניסויים במרחב
  43  )6, מ(דומה זמן וחברה בארץ ישראל הק, מרחב

  43  הפניות לקורסים נוספים  
  

פילוסופיה    
  

  44  )6, פ(בעיות בפילוסופיה של המוסר 
  44  )6, ר(פילוסופיה של הנפש בתקופתנו 

  44  )6, ר(מבוא ללוגיקה 
  45  )6, ר(מתאלס עד אריסטו : פילוסופיה יוונית

  45  )6, ר( 18-17-פילוסופיה במאות ה: יוםמדיקרט עד 
  45  )6, ר(קה מבוא לאסתטי

  46  )6, ר(פילוסופיה של המדע 
  46  )6, מס(בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע 

  46  )4, מ(של קאנט " הקדמות"עיון ב
  47  )6, מ(היבטים פילוסופיים : דת ומדינה

  47  )6, מ(חשיבה היסטורית 
  47  )6, מ(מבט פילוסופי : שוויון-שוויון ואי

  48  הפניות לקורסים נוספים  
  

ותבלשנ    
  

  49  )6, פ(מבוא לבלשנות 
  49  )6, ר(מבוא לבלשנות תאורטית 

  49  )3, ר(תורת ההגה 
  50  )6, ר(פרקים במורפולוגיה עברית 

  50  )4, מ(זמננו - דרכי התצורה של מלים בעברית בת

  50  הפניות לקורסים נוספים  
    

לשון עברית    
  

  51  עברית כשפה שנייה
  51  )6, ר(משמעות ותקשורת : סמנטיקה עברית

  51  )6, ר(חברה ותרבות , לשון
  52  )3, ר(קלאסית ' חט: פרקים בתולדות הלשון העברית

http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/19.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/20-24.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/25-42.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/25-42.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/43.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/44-48.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/49-50.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/51-53.pdf
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  52  )3, ר(ביניימית ' חט: פרקים בתולדות הלשון העברית
  52  )3, ר(מודרנית ' חט: פרקים בתולדות הלשון העברית

  53  )6, מ(סוגיות יסוד בתרגום : לא על המילה לבדה

  53  םהפניות לקורסים נוספי  
  

ספרות    
  

  54  )6, פ( 20-הסיפור העברי בראשית המאה ה
  54  )6, פ(גיבור ברומן המודרני -גיבור ואנטי

  54  )6, ר(סוגים בסיפור הישראלי : בין בדיון לממשות
  55  )6, ר(התחלות  :ב יהושע"עמוס עוז וא

  55  )6, ר(מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים 
  55  )6, ר( מיתוסים בתרבות הישראלית

  56  )6, ר(ך "ח לתש"תמורות בשירה העברית בין תש
  56  )6, ר(שירת החול העברית בספרד המוסלמית 

  56  )6, ר(אלתרמן הצעיר ושירתו 
  57  )6, ר( 19-מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה

  57  )6, ר(הפואטיקה של הסיפורת 
  57  )6, ר(מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים 

  58  )6, ר(זמננו -אסכולות בנות: ותתורת הספרות והתרב
  58  )6, ר(ציוני דרך בביקורת ספרות המערב 

  58  )6, מ(בין אידיאולוגיה וספרות : הקבוצה הכנענית
  59  )6, מ(י בשנות השלושים "ספרות ואידיאולוגיה בא

  59  )6, מס" (עידו ועינם"ו" עגונות: "י עגנון"ש
  59  )6, מ( 1900-1890, נ ביאליק"שירתו המוקדמת של ח

  60  )6, מ(גישות בביקורת הספרות : יין אוסטן'ג
  60  )6, מ(העולם בסיפורת 

  61  ז בספרות"קורסים נוספים המקנים נ  

  61  הפניות לקורסים נוספים  
  

תאטרון    
  

  62  )6, ר( מבוא לדרמה ולתאטרון: החוויה התאטרונית
  62  )6, ר( החיזיון השקספירי
  62  )6, ר( תאטרון בחברה

  63  )6, מ( קונפליקטים ותהליכי שינוי: הישראלי התאטרון
  63  )6, מ( מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני

  63  הפניות לקורסים נוספים  
  

קולנוע    
  

  64  )6, ר(מבוא לאמנות הקולנוע : להבין סרטים
  64  )6, ר(סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע 

  64  )6, ר(תולדות הקולנוע מראשיתו ועד הסרט המדבר 
  65  )6, ר(מהוליווד הקלאסית : תולדות הקולנוע

  65  )6, ר(הקולנוע כהיסטוריה 
  65  )6, ר(מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי 

  66  )6, מ(זרים ואחרים בקולנוע ובספרות , ניצולי שואה
  66  )6, מ(מזרח ומערב בקולנוע הישראלי 

  66  )6, מ(הקולנוע הפלסטיני 
  67  )6, מ(אנרים של המותחן בקולנוע 'ז

  67  )6, מ(טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני , זיכרון

  67  ז בקולנוע"קורסים נוספים המקנים נ  

  67  הפניות לקורסים נוספים  
  

מוסיקה    
  

  68  )3, פ(מוסיקה ממבט ראשון 
  68  )3, פ(שלב ב : מוסיקה ממבט ראשון

  68  )3, פ(פיתוח שמיעה 
  69  )3, פ(התנסויות סימפוניות 

  69  )6, פ(קה מבוא למוסי
  69  )6, ר(האופרה 

  70  )6, ר(תולדות המוסיקה המערבית א 
  70  )6, ר(תולדות המוסיקה המערבית ב 

  70  )3, ר(מבנים הרמוניים א 
  71  )3, ר(מבנים הרמוניים ב 

  71  )6, ר(הסגנון הקלאסי 
  71  )6, ר(ז 'תולדות הג

  72  )6, ר(המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך 
  72  )6, ר(ועד האינוונציות ) באך(מאנה מגדלנה 

  72  )6, ר(המורשת המוסיקלית של קהילות ישראל 
  73  )6, מ(מורד ורומנטיקן : בטהובן

  73  הפניות לקורסים נוספים  
  

תולדות האמנות    
  

  74  )6, פ(מבוא כללי : תולדות האמנות
  74  )6, ר(אמנות בעידן הטכנולוגי 

  74  )6, ר(אמנות הרנסנס באיטליה 
  75  )6, ר(ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם  "טבע דומם"

  75  )6, מ(סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית 

  75  הפניות לקורסים נוספים    

  דעי החברהמ
  
כללי – החברה מדעי    

  
  79  סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 

  79  )0, פ(יישומי מחשב למדעי החברה 
  79  )3, פ(חשיבה ביקורתית 

  80  )3, פ(א לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א מבו
  80  )3, ר(מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 

  80  )4, ר(שיטות מחקר במדעי החברה 
  81  )2, ר(רגרסיה וניתוח שונות 

  81  כללי-ז במדעי החברה"קורסים נוספים המקנים נ  

  81  הפניות לקורסים נוספים  
  

כלכלה    
  

  82  )3, פ(לתלמידי כלכלה וניהול חשבון דיפרנציאלי 
  82  )3, פ(מבוא למיקרוכלכלה 
  82  )4, פ(מבוא למקרוכלכלה 

  83  )6, ר(מושגי יסוד באקונומטריקה 
  83  )3, ר(תורת המחירים א 
  83  )3, ר(תורת המחירים ב 
  84  )3, ר(תורת המחירים ג 

  84  )2, ר(מקרוכלכלה א 
  84  )4, ר(מקרוכלכלה ב 
  85  )6, ר(תורת המימון 

  85  )3, ר(כלכלת ישראל 
  85  )3, מ(לאומית ריאלית - כלכלה בין
  86  )3, מ(דורית - כלכלה בין

  86  )3, מ(כלכלת עבודה 
  86  )3, מ(לאומית -כלכלה מוניטרית בין

  87  )3, מ(העדפה ובחירה חברתית 
  87  )3, מ(תורת המשחקים : חשיבה אסטרטגית

  87    ז בכלכלה"קורסים נוספים המקנים נ  

  87    יות לקורסים נוספיםהפנ  
  

http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/51-53.pdf
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ניהול    
  

  88  )6, פ(דיני חוזים 
  88  )6, ר(יסודות החשבונאות 

  88  )6, ר(מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 
  89  )6, ר(כלכלה ניהולית 

  89  )6, ר(ניהול השיווק 
  89  )6, ר(התנהגות ארגונית 

  90  )6, ר(ניתוח ועיצוב מערכות מידע , תכנון
  90  )6, ר(התנהגות צרכנים 

  90  )6, ר(ניהול משאבי אנוש 
  91  )6, מ(ניהול אסטרטגי 

  91  )6, מ(מתודולוגיה של סקרים 
  91  )6, מ(אסטרטגיות - מערכות מידע תחרותיות

  92  )6, מ(דיני עבודה 
  92  )6, מ(שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה 

  92  )6, מ(יחסי עבודה 
  93  )4, מ(דינמיקה של משא ומתן 

  93  )6, מ(ם מוסר ועסקי
  93  )6, מ(ניהול הפרסום 

  94  )6, מ(לאומי -ניהול בין
  94  )6, מ(ניתוח דוחות פיננסיים 

  94  )6, מ(תכנון מערכות דינמיות בזמן למשאבי אנוש 
  95  )6, מ(ודאות לנהול וכלכלה - שיפוט והערכה בתנאי אי

  95  )6, מ(ביטחון סוציאלי 
  95  )4, מ(דיני תאגידים 

  96  ז בניהול"מקנים נקורסים נוספים ה  

  96    הפניות לקורסים נוספים  

  

חשבונאות    
  

  97  )6, ר(יסודות החשבונאות לחשבונאים 
  97  )6, ר(חשבונאות פיננסית א 
  97  )6, ר(חשבונאות פיננסית ב 

  98  )3, ר(יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים 
  98  )6, ר(לחשבונאים  –חשבונאות ניהולית 

  98  )6, ר(ביקורת חשבונות 
  99  )6, ר(מסים א 

  99  )4, ר(מבוא למשפט ויסודות המשפט 
  99  )4, ר(יסודות המשפט העסקי 

  100  )6, מ(מסים ב 
  100  )6, מ(מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות 

  100  )4, מ(דוחות כספיים מאוחדים 
  101  )6, מ(חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים 

  101  )4, מ(חשבונאות פיננסית מתקדמת 

  101  ז בחשבונאות"קורסים נוספים המקנים נ  

  101    הפניות לקורסים נוספים  

  

ואנתרופולוגיה סוציולוגיה    
  

  102  )6, פ(מבוא לסוציולוגיה 
  102  )6, פ(מבוא לאנתרופולוגיה 

  102  )3, פ(מבוא לחשיבה חברתית 
  103  )3, ר(שיטות מחקר איכותניות 

  103  )6, ר(הפוליטיקה סוציולוגיה של : בין מדינה לחברה
  103  )6, ר(מגמות בחברה הישראלית 

  104  )6, ר(סטייה חברתית 
  104  )6, ר(תאוריות סוציולוגיות קלאסיות 

  104  )6, ר(זמננו -תאוריות סוציולוגיות בנות
  105  )6, ר(פוליטיקה וכלכלה , חברה

  105  )6, ר(סוציולוגיה של התרבות 
  105  )6, ר(מבוא ללימודי מגדר 

  106  )6, ר(ות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית משפח
  106  )6, ר(סוציולוגיה של ארגונים 

  106  )6, מ(שוויון חברתי -סוגיות באי: ריבוד
  107  )6, מ(מבט סוציולוגי : מגדר ואתניות בחינוך, מעמד

  107  )6, מ(תרבות ארגונית 
  107  )6, מ(ספורט וחברה 

  108  )6, מ(שוויון בישראל - פערים ואי
  108  )6, מ(מודרני - זהויות יהודיות בעידן רב

  108  )6, מ(ב "ארהב נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית

  ז בסוציולוגיה"קורסים נוספים המקנים נ  
  109    ואנתרופולוגיה       

  109      הפניות לקורסים נוספים  
  

תקשורת    
  

  110  )6, ר(תקשורת המונים 
  110  )3, ר(אמצעי תקשורת המונים בישראל 

  110  )3, ר(דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל 
  111  )6, ר(תרבות , חברה, טכנולוגיה: תקשורת

  111  )6, ר(לגדול עם הטלוויזיה 
  111  )3, ר(לשון ותקשורת 

  112  )6, ר(תקשורת ודעת קהל 
  112  )4, ר(מבט מחודש : קלאסיקה בחקר התקשורת

  112  )2, ר(סדנה בכתיבה עיתונאית 
  113  )2, ר(ה בעריכה עיתונאית סדנ

  113  )2, ר(מתחקיר לתסריט : סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה
  113  )2, ר(סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי 

  114  )2, ר(סדנת רדיו 
  114  )6, מ(תקשורת כתרבות 

  114  )6, מ(תקשורת ופנאי בישראל , תרבות
  115  )6, מ(סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט 

  115  ז בתקשורת"ים נוספים המקנים נקורס  

  115    הפניות לקורסים נוספים  
  

לאומיים-מדע המדינה ויחסים בין    
  

  116  )6, ר(מבוא למחשבה מדינית 
  116  )6, ר(מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה 

  116  )3, ר(דמוקרטיות ודיקטטורות 
  117  )6, ר(משטרים דמוקרטיים 
  117  )6, ר( 20- דיקטטורות במאה ה

  117  )6, ר) (רצח עם(נוסייד 'ג
  118  )6, ר(ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 

  118  )6, ר(החברה הערבית בישראל 
  118  )6, ר(ישראל בעשור הראשון 

  119  )3, ר(תנועות חברתיות ומחאה פוליטית 
  119  )3, ר(הממד הרעיוני : דמוקרטיה וחינוך

  119  )6, ר(צמיחת המדינות החדשות באפריקה 
  120  )6, ר(יניות ציבורית מד

  120  )6, ר(יסודות המינהל הציבורי 
  120  )6, ר(יסודות השלטון המקומי 

  121  )4, ר(סוגיות במינהל ציבורי בישראל : סדנה
  121  )4, ר(קרקע ותכנון , מדיניות מרחבית: סדנה
  121  )4, ר(צבא וביטחון , מדיניות ציבורית: סדנה

  122  )6, ר(לאומיים -מושגי יסוד ביחסים בין
  122  )6, ר( 1945-1900, היסטוריה דיפלומטית

  122  )6, ר( 1945לאומית מאז -הברית בזירה הבין-ארצות
  123  )6, ר(רוסיה /מ"מדיניות החוץ של ברה

http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/88-96.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/97-101.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/102-109.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/102-109.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/110-115.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/116-128.pdf
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  123  )6, מ(מדע המדינה לגווניו 
  123  )6, מ(אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות 

  124  )6, מ(מדינה ופוליטיקה , דת
  124  )6, מ(ת בדמוקרטיה המודרנית סוגיות נבחרו

  124  )6, מ(תאוריה ופוליטיקה : אזרחות
  125  )6, מ(תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל 

  125  )6, מ(דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל 
  125  )6, מ(עיון במקרה הישראלי : הכלכלה המדינית

  126  )6, מ(סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל 
  126  )6, מ(מלחמה ואסטרטגיה 

  126  )6, מ(לאומיים -זכויות האדם ביחסים הבין
  127  )6, מ(יישום , רעיון: הקולוניאליזם האירופי

  127  )6, מ(לאומיים -אפריקה בסבך היחסים הבין
  127  )6, מ(משטר ופוליטיקה באפריקה 

  128  )6, מ( 1991-1917, המועצות- השאלה הלאומית בברית

  ז במדע המדינה"ים המקנים נקורסים נוספ   
  128   לאומיים-סים בןויח  

  128    הפניות לקורסים נוספים  
  

חינוך    
  

  129  )6, ר(פסיכולוגיה בחינוך 
  129  )6, ר(פיתוח ויישום תכניות לימודים , תכנון

  129  )6, ר(סוגיות בחינוך מיוחד 
  130  )6, ר(מחוננות וכישרונות מיוחדים 

  130  )6, ר(הוראה יחידנית 
  130  )6, ר(ריה ומעשה תאו: קריאה

  131  )6, ר(פרקים בסוציולוגיה של החינוך 
  131  )6, ר(אתגרים בניהול בית ספר 

  131  )6, מ(הכנסת שינויים למערכת החינוך 
  132  )6, מ(פעילות גומלין בכיתה 

  132  )6, מ(? אמנות, אומנות, מקצוע: הוראה
  132  )6, מ(ליקויי למידה 

  133  )6, מ(מנהיגות ויישומיה בחינוך 
  133  )6, מ(מטפורה בחשיבה החינוכית 

  133  )6, מ(הפרעת קשב והיפראקטיביות 

  134  ז בחינוך"קורסים נוספים המקנים נ  

  134    הפניות לקורסים נוספים  
  

פסיכולוגיה    
  

  135  השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה
  135  )6, פ(מבוא לפסיכולוגיה 

  135  )6, ר(פסיכולוגיה חברתית 
  136  )4, ר(ה התפתחותית פסיכולוגי

  136  )6, ר(פסיכולוגיה קוגניטיבית 
  136  )4, ר(תאוריה ומחקר : אישיות

  137  )4, ר(תאוריה ומעשה : מבחנים פסיכולוגיים
  137  )6, ר(פסיכולוגיה פיזיולוגית 

  137  )4, ר(פסיכופתולוגיה 
  138  )3, ר(רגרסיה וניתוח שונות , התנסות במחקר

  138  )3, ר(פסיכולוגיה של המינים 
  138  )3, ר(אינטליגנציה רגשית 

  139  התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה
  139  )6, מ(קשב חזותי 

  139  )6, מ(היסטוריה של הפסיכולוגיה 
  140  )6, מ(תרבותית -פסיכולוגיה בין
  140  )6, מ(עמדות ושכנוע 

  140  )6, מ(הזדהות עם קבוצות 
  141  )6, מ(ליקויי קריאה 

  141  )6, מ(השיפוט האינטואיטיבי  הפסיכולוגיה של
  141  )6, מ(פסיכולוגיה של השואה 
  142  )6, מ(היבטים קוגניטיביים : ליקויי למידה בחשבון

  142  )6, מ(שינה והפרעות שינה בילדות 
  142  )6, מ(למצטיינים  –סמינר מחקר בפסיכולוגיה 

  143  )6, מ(נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית 
  143  )6, מ(על תפקוד בבגרות  השפעת לחץ וחרדה בינקות

  144  ז בפסיכולוגיה"קורסים נוספים המקנים נ  

  143    הפניות לקורסים נוספים  

  מדעים
  

כללי – מדעים    
  

  147  )0, פ(יישומי מחשב למדעים 
  147  )3, ר(עיונים בחינוך מתמטי 

  147  )6, ר(היבטים רפואיים ואתיים : גנטיקה של האדם

  147  כללי-ז במדעים"נ קורסים נוספים המקנים    
מתמטיקה    

  
  148  )6, פ(אשנב למתמטיקה 

  148  )6, ר( 1חשבון אינפיניטסימלי 
  148  )4, ר( 2חשבון אינפיניטסימלי 
  149  )6, ר( 3חשבון אינפיניטסימלי 

  149  )6, ר(חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 
  149  )6, ר(חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב 

  150  )6, ר( 1אלגברה לינארית 
  150  )4, ר( 2אלגברה לינארית 

  150  )4, ר(אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע 
  151  )4, ר(מתמטיקה דיסקרטית 

  151  )4, ר( בדידהמתמטיקה 
  151  )4, ר(תורת הקבוצות 

  152  )4, ר(נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 
  152  )3, ר(מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים 

  152  )4, ר(סקה סטטיסטית ה
  153  )4, ר(הסתברות לתלמידי מדעי המחשב 

  153  )6, ר(תורת ההסתברות 
  153  )2, ר(השלמות בהסתברות 

  154  )3, ר(מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות 
  154  )4, ר( 1משוואות דיפרנציאליות רגילות 

  154  )1, ר(השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות 
  155  )4, ר( 1רית אנליזה נומ

  155  )4, ר(תורת המספרים האלמנטרית 
  155  )3, ר(תורת המשחקים 

  156  )4, ר(לוגיקה למדעי המחשב 
  156  )4, ר(תורת הגרפים 
  156  )3, ר(תורת הקודים 

  157  )6, ר(מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים 
  157  )4, רמ(מיוון העתיקה ועד אוילר : תולדות המתמטיקה
  157  )6, רמ(פונקציות מרוכבות 

  158  )6, רמ(מבנים אלגבריים 
  158  )6, מ(טופולוגיה קבוצתית 

  158  )6, מ(מבוא לאנליזה פונקציונלית 
  159  )6, מ(תורת המידה 

  159  )4, מ( 2משוואות דיפרנציאליות רגילות 
  159  )6, מ(משוואות דיפרנציאליות חלקיות 

  160  )4, מ( 2אנליזה נומרית 
  160  )6, מ(מתמטית  לוגיקה

  160  )4, מ(הרחבת שדות ותורת גלואה 

http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/116-128.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/129-134.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/135-144.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/135-144.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/147.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/148-161.pdf
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  161  )3, מס(סמינר במתמטיקה 

  161  הפניות לקורסים נוספים  
  

מדעי המחשב    
  

  162  )6, ר( Javaמבוא למדעי המחשב ושפת 
  162  )3, ר(א  Javaמבוא למדעי המחשב ושפת 
  162  )3, ר(ב  Javaמבוא למדעי המחשב ושפת 

  163  )6, ר(מבני נתונים 
  163  )6, ר(מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 

  163  )4, ר(אלגוריתמים 
  164  )3, ר(מערכות ספרתיות 

  164  )3, ר(ארגון המחשב 
  164  )4, ר(אוטומטים ושפות פורמליות 

  165  )3, ר(מעבדה בתכנות מערכות 
  165  )3, ר(נתונים - מערכות בסיסי

  165  )4, ר(עקרונות פיתוח מערכות מידע 
  166  )4, ר(יסודות מדעי המחשב : לגוריתמיקהא

  166  )6, רמ(הפשטה ועיצוב מונחה עצמים : הנדסת תוכנה
  166  )4, מ(קומפילציה 

  167  )4, מ(מערכות הפעלה 
  167  )4, מ(מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות 

  167  )4, מ(כריית מידע 
  168  )6, מ(מבוא לרשתות תקשורת מחשבים 

  168  )4, מ(מבוא לקריפטוגרפיה 
  168  )4, מ( Javaתכנות מתקדם בשפת 
  169  )4, מ(נתונים - מימוש מערכות בסיסי

  169  )4, מ(גרפיקה ממוחשבת 
  169  )4, מ(חישוביות ביולוגית 

  170  )4, מ(שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית 
  170  )4, מ(שפות תכנות 

  170  )4, מ(תכנות מונחה עצמים 
  171  )3, מס(תם ממדעי המחשב להורא: סמינר

  171  )3, מס( Javaסדנה בתכנות מתקדם בשפת 
  171  )3, מס(סדנה במערכות הפעלה 

  172  )3, מס(סדנה בתקשורת מחשבים 
  172  )3, מס(נתונים -סדנה בבסיסי

  172  )3, מס(סמינר במדעי המחשב 
  173  )3, מס(עצמים  מונחהסדנה בתכנות 

  173  ז במדעי המחשב"קורסים נוספים המקנים נ  

  173    הפניות לקורסים נוספים  
  

 כללי –מדעי הטבע והחיים    
  

  174  )3, ר(הכרת המערכת האקולוגית של מפרץ אילת 
  174  )3, ר(ביוגיאוכימיה של שונית האלמוגים 

  174  )3, פ(תזונה 
  
פיסיקה    

  
  175  סדנת הכנה בפיסיקה
  175  )3, פ(יסודות הפיסיקה א 
  175  )3, ר(יסודות הפיסיקה ב 

  176  )6, פר(ודות הפיסיקה יס
  176  )3, פ(יסודות הפיסיקה לביולוגים א 
  176  )3, ר(יסודות הפיסיקה לביולוגים ב 

  177  )4, פ(אשנב לאסטרונומיה : צפונות היקום
  177  )2, ר(מעבדה ביסודות הפיסיקה 

  177  )3, ר(מעבדה בפיסיקה ב 
  178  )3, ר(מבוא לאסטרונומיה : מקצה השמים

  178  )6, ר(ות ותכונות החומר אטומים מולקול

  178  )6, ר(פרקים בפיסיקה מודרנית 
  179  )6, ר(מכניקה 

  179  )6, ר(חשמל ומגנטיות 
  179  )4, ר(גלים ואופטיקה 

  180  )3, ר(מכניקה אנליטית 
  180  )6, ר(עולם החשמל והאלקטרוניקה 

  180  )4, ר(מוליכים למחצה 
  181  )6, ר(תמסורת גלים ואנטנות 

  181  )4, ר(כים למחצה ומיקרואלקטרוניקה התקני מולי
  181  )4, ר(מבוא למטאורולוגיה 
  182  )3, ר(תצפיות , מדידות: מעבדה במטאורולוגיה

  182  )6, ר(אלקטרוניקה א 
  182  )3, מ(אלקטרוניקה ב 

  183  )4, מ(מכניקה קואנטית ומבנה האטום 
  183  )3, מ(פיסיקה סטטיסטית 

  183  )4, מ(פיסיקה גרעינית 
  184  )4, מ(רומגנטיות אנליטית אלקט

  184  )3, מס(פיסיקה של החלקיקים היסודיים 
  184  )3, מס(עקרונות פיסיקליים ברפואה 
  185  )3, מס(פרויקט מתקדם בפיסיקה א 
  185  )3, מס(פרויקט מתקדם בפיסיקה ב 

  185  )3, מס(רה בעיות מודרניות במדעי האטמוספ
  186  )3, מס(סמינר בטכנולוגיות מיקרואלקטרוניקה 

  186  )4, מ(פרויקט מחקר בפיסיקה 

  186  ז בפיסיקה"קורסים נוספים המקנים נ  

  

כימיה    
  

  187  )4, פ(עולם הכימיה 
  187  )6, ר(כימיה כללית 

  187  )4, ר(כימיה כללית א 
  188  )4, ר(כימיה כללית ב 

  188  )2, ר(כימיה כללית : מעבדה
  188  )3, ר(כימיה אורגנית לביולוגים 

  189  )6, ר(אורגנית  כימיה
  189  )2, ר(מעבדה בכימיה אורגנית 

  189  )3, ר(קינטיקה כימית 
  190  )3, ר(תרמודינמיקה 

  190  )6, ר(אורגנית - כימיה אי
  190  )2, ר(אורגנית -מעבדה בכימיה אי

  191  )3, ר(תרמודינמיקה ב 
  191  )2, ר(כימיה פיסיקלית : מעבדה
  191  )2, ר(כימיה בפעולה : מעבדה
  192  )4, מ(הקוואנטים א  תורת

  192  )3, מ(קשר כימי : תורת הקוואנטים ב
  192  )4, מ(דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים 

  193  )6, מ(כימיה בפעולה 
  193  )4, מ(פרויקט מחקר בכימיה 

  193  )6, מ(סימטריה 
  194  )3, מ(אנליזה של ניסויים 

  194  )3, מס(אספקטים כימיים וביולוגיים : חמצן
  194  )3, מס(ושאים מהתעשייה הכימית נ

  195  )3, מס(אורגנית -נושאים נבחרים בכימיה אי
  195  )3, מס(נושאים בספקטרוסקופיה מולקולרית 

  195  )3, מס(נושאים בכימיה אטמוספרית 
  196  )3, מס(יסודות בכימיה של המצב המוצק 

  196  )3, מס(קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה 

  196  ז בכימיה"ים המקנים נקורסים נוספ  

  196    הפניות לקורסים נוספים  

http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/148-161.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/162-173.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/147.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/175-186.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/175-186.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/187-196.pdf
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מדעי החיים    
  

  197  )6, פ(אשנב למדעי החיים 
  197  )6, פ(ביולוגיה כללית א 
  197  )6, ר(ביולוגיה כללית ב 

  198  )4, ר(אקולוגיה 
  198  )3, ר(ביוכימיה א 
  198  )3, ר(פחמימות ליפידים חומצות גרעין : ביוכימיה ב
  199  )4, ר(התפתחותית  ביולוגיה

  199  )3, ר(ביולוגיה של עטלפי מדבר 
  199  )6, ר(החולייתנים 

  200  )3, ר(החרקים 
  200  )6, ר) (מתכונת סמסטריאלית(מבנה ופעילות : התא
  200  )6, ר) (מתכונת שנתית(מבנה ופעילות : התא

  201  )3, ר(התנהגות בעלי חיים ימיים 
  201  )3, ר(נושאים בהתנהגות בעלי חיים 

  201  )6, ר(עולם החיידקים 
  202  )3, ר(עולם הנגיפים 

  202  )3, ר(עקרונות הביוטכנולוגיה 
  202  )3, ר(פאוניסטיקה של חולייתנים בישראל 

  203  )3, ר(ישראל -צומח ארץ
  203  )6, ר(צומח וצמחים 

  203  )2, ר(אימונולוגיה : מעבדה
  204  )2, ר(מעבדה בביוטכנולוגיה 
  204  )2, ר(ל חלבונים מעבדה בביוכימיה ש

  204  )2, ר(מעבדה בפיזיולוגיה של בעלי חיים 
  205  )2, ר(מעבדה בתורת התא 

  205  )3, רמ(מעבדה בביולוגיה מולקולרית 
  205  )4, רמ(התנהגות חברתית : מעבדת שדה בביולוגיה

  206  )8, רמ(גנטיקה 
  206  )4, מ(אבולוציה 

  206  )6, מ(אימונולוגיה 
  207  )4, מ(ליזה של רצפים וגנומים אנ: ביואינפורמטיקה

  207  )3, מ(יחסי גומלין בין צמחים לבעלי חיים 
  207  )3, מ(עד מאה ועשרים 

  208  )6, מ(פיזיולוגיה של מערכות באדם 
  208  )6, מ(פיזיולוגיה של הצמח 

  208  )3, מ(רביית היונקים 
  209  )6, מ(מבוא לנוירוביולוגיה : תאי עצב

  209  )3, מס(ל מחלות סרטניות מולקולרי ש-הבסיס הגנטי
  209  )3, מס(היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים 

  210  )3, מס(הנדסה גנטית בצמחים 
  210  )3, מס(הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים 

  210  )3, מס(הציטוסקלטון של תאים איקריוטיים 
  211  )3, מס(התמיינות של תאי דם 

  211  )3, מס(תרדמה ונביטה : זרעים
  211  )3, מס(חיידקים בתעשייה 

  212  )3, מס(טרנספורט תוך תאי של חלבונים 
  212  )3, מס(מגוון ביולוגי ושמירת טבע 

  212  )3, מס(נושאים נבחרים באימונולוגיה 
  213  )3, מס(חיים ביחד של יצורים : סימביוזה
  213  )1, ר) (סיור(חיים ביחד של יצורים : סימביוזה

  213  )3, סמ(קולטנים והמרת אותות 
  214  )3, מס(רעלים והרעלות 

  214  )3, מס(שעונים ביולוגיים 
  214  )3, מס(ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים : תאי גזע

  215  )3, מס(תקשורת כימית בין בעלי חיים 
  215  )3, מס(פרויקט אינטגרטיבי בלימודי שדה 

  215  )4, מ(פרויקט מחקר במדעי החיים 
  216  )3, מס(ד במדעי החיים קורס סמינריוני בנושא מיוח

  216  ז במדעי החיים"קורסים נוספים המקנים נ  

  216    הפניות לקורסים נוספים  
  
גיאולוגיה    

  
  217  )6, פ(הארץ - צפונות כדור

  217  )6, ר(הארץ -מבוא למדע כדור
  217  )3, ר(מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים : מעבדה
  218  )3, ר(מיקרוסקופיה של סלעים מותמרים : מעבדה

  218  )3, ר(שיטות מחקר באוקיינוגרפיה 
  218  )6, ר(ישראל -נדבכים בגיאולוגיה של ארץ

  219  )6, ר(אוקיינוגרפיה 
  219  )3, ר(מבוא לגיאופיסיקה 

  219  )3, מ(גיאולוגיה של הכרמל 
  220  )4, מ(פרויקט מחקר בגיאולוגיה 

  220  )6, מס(יישומי הגיאולוגיה והוראתה בישראל 
  220  )3, מס(סקופיה של מינרלים ספקטרו

  221  )3, מס(קורס סמינריוני בנושא מיוחד בגיאולוגיה 

  221  ז בגיאולוגיה"קורסים נוספים המקנים נ  

  221    הפניות לקורסים נוספים  

  הנדסה
  
הנדסת תעשייה וניהול    

  
  225  )4, פ(מבוא להנדסת תעשייה 

  225  )4, ר( 1ניהול התפעול 
  225  )4 ,ר( 2ניהול התפעול 

  226  )4, ר(יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 
  226  )6, ר(חקר עבודה 

  226  )4, ר(סימולציה למהנדסי תעשייה 
  227  )4, ר(ארגונומיה 

  227  )6, מ(הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים 
  227  )4, מ(תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה 

  228  )4, מ(ניהול פריון ואיכות 
  228  )6, מ(שיטות אופטימיזציה לא לינארית 

  228  )6, מ(מבוא למכטרוניקה 
  229  )4, מ(תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות 

  229  )4, מ(ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול 
  229  )4, מ(מערכות ייצור משולבות מחשב 

  230  )8, מ(פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול 

  230  נוספים הפניות לקורסים  

  

 תוכנההנדסת    
  

  231  )8, מ(פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה 

  231  ז בהנדסת תוכנה"קורסים נוספים המקנים נ  
  

  לימודי שפות
  
אנגלית כשפה זרה    

  
  235  למדעי החברה  Aאנגלית רמה 
  235  לחינוך ולפסיכולוגיה  Aאנגלית רמה 
  235  למדעי הרוח  Aאנגלית רמה 
  236  יםלמדע Aאנגלית רמה 
  236  מקוון –למדעי החברה והרוח  Aאנגלית רמה 

  E-B(  236רמות (הבנת הנקרא לצרכים אקדמיים : אנגלית
  237  סדנת גישור ידע באנגלית

http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/197-216.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/197-216.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/217-221.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/225-230.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/236-237.pdf
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ערבית כשפה זרה    
  

  238  איסודות הערבית הספרותית 
  238  ביסודות הערבית הספרותית 
  238  גיסודות הערבית הספרותית 
  238  דיסודות הערבית הספרותית 

  תואר שני
מינהל עסקים  

  243  חקר ביצועים
  243  חשבונאות למנהלים 

  243  שיווק
  244  ניהול והתנהגות ארגונית

  244  ניהול פיננסי
  244  דיני תאגידים למנהלים 

  245  אסטרטגיה עסקית תחרותית
  245  שילוב תהליכים: ניתוח ועיצוב מערכות מידע

  246  מדיניות מערכות מידע 
  246   כלכלת מוצרי מידע

  247  תיווך פיננסי והמערכת הפיננסית , שוק ההון
  247  ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל 

  247  ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 
  248  השבחת ערך חברות
  248  חשבונאות ניהולית
  248  תכנון וביצוע סקרים

  249  נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים
  249  תאוריה ויישום: פרסום
  249  העבודה משפט 

  250  לאומי -דיני הסחר הבין
  250  עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה 

  250  מתאוריה למעשה : מדיניות ציבורית
  251  אתיקה בעסקים 

  251  תכנון כוח אדם בכלים סטטיסטיים
  251  התפתחות ושינוי: הערכת תפקוד בארגון
  252  מתאוריה ליישום : דינמיקה של משא ומתן

  252  מנהיגות בארגונים
  252  תכניות לשיתוף עובדים ולדמוקרטיה

  253  יחסי עבודה בעידן הגלובליזציה
  253  תרבות וניהול
  253  היבטים מוניטריים: לאומית- כלכלה בין

  254  עסקיות גלובליות- בריתות אסטרטגיות
  254  לאומי - מימון עסקי רב
  254  היבטים תאורטיים וניהוליים : יזמות עסקית

  255  ניהול יישומי אקונומטריקה ב
  255  תורת המיקום

  255  ניהול פרויקטים למינהל עסקים
  256  אסטרטגיה של התפעול
  256  ניהול התפעול בארגון

  256  הערך האינפורמטיבי של הדיווח הכספי : סמינר
  257  כלכלה ומימון התנהגותיים : סמינר
  257  ניהול ידע: סמינר
  257  השפעת הגלובליזציה על המשק הלאומי : סמינר
  258  כלכלת כוח אדם : ינרסמ

  258  שווקים אלקטרוניים : סמינר
  258  מתודולוגיות פיתוח מערכות מידע : סמינר

  259  מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים
  259  אלגברה :מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים

  259  ז במינהל עסקים"קורסים נוספים המקנים נ  

תחומיים-לימודי דמוקרטיה בין    
  263  תחומית -ה רבגיש: דמוקרטיה

  263  סוגיות נבחרות: הדמוקרטיה בישראל
  263  זמננו -תאוריות דמוקרטיות בנות
  264  דמוקרטיה ודמוקרטיזציה

  264  השתתפות פוליטית במשטרים דמוקרטיים
  264  ביקורות, הקשרים, קשרים: ליברליזם

  265  סוגיות בהתפתחות המשטרים הדמוקרטיים במערב 
  265   2000-1875אירופה - דמוקרטיה במערב-הסוציאל

  265  אפריקה בין דמוקרטיה ודיקטטורה 
  266  סוגיות בהוראת השואה : מכאוב הדעת

  266  דמוקרטיה וביטחון לאומי
  266  שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה 

  267  מ "ההשאלה הלאומית בבר
  267  מדיקטטורה לדמוקרטיה באמריקה הלטינית

  267  דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי
  268  חילופי משטרים ומהפכות, משטרים: הפוליס

  268  התהוותם של פרלמנטים בימי הביניים
  268  מבט פילוסופי : שוויון-שוויון ואי

  269  החינוך לדמוקרטיה : מדיניות החינוך
  269  תרבותיות בחברה ובבית הספר-רב

  269  תהליכי דמוקרטיזציה: התאטרון הישראלי
  270  ים היבטים פילוסופי: דת ומדינה

  270  לאומי -חופש הדת והאמונה במשפט הבין
  270  הוגים בוחרים , מפלגות: הדמוקרטיה הנוצרית
  271  דמוקרטיה ופמיניזם 
  271  מבטים הדדיים : דמוקרטיה ותקשורת

  271  סוגיות נבחרות במבט השוואתי : אזרחות
  272  וחלוקת משאביםזכויות , אזרחות: מדינת הרווחה

  272  בורית סוגיות במדיניות צי
  272  סדנה בכתיבת נייר מדיניות 

  273  סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית 
  273  עבודת תזה בלימודי דמוקרטיה 

  273  ז בלימודי דמוקרטיה"קורסים נוספים המקנים נ  

     מערכות למידה'ו' טכנולוגיות למידה'חינוך במגמות'      
  277  פיתוח והפעלה של תכניות לימודים

  277  חינוךשיטות מחקר ב
  277  תאוריה ומעשה: הערכה בחינוך

  278  תאוריות למידה והוראה 
  278  טכנולוגיה ולמידה

  278  עקרונות ויישום: טכנולוגיות למידה לסוגיהן
  279  עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה

  279  שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת
  279  גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות

  280  וגיות בפסיכולוגיה של משתמש רשת האינטרנטס
  280  מחיפוש מידע לבניית ידע: ממידע לידע

  280  גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה
  281  חלופות בהערכת הישגים

  281  פיתוח תכניות לימודים בתחומי דעת
  281  מגמות ואתגרים: מורים בעולם של שינוי

  282  שינוי ארגוני במערכות למידה 
  282  דמוקרטיזציה: אוניברסיטאות פתוחות

  282  ספר ותהליכים חלופיים  בתי: בחירה בחינוך
  283  בחינת גמר בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה 

  283  בחינת גמר בחינוך במגמת מערכות למידה 
  283  פרויקט בחינוך 

  283  תזה בחינוך 

http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/238.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/243-259.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/263-273.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/277-284.pdf
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  ז בחינוך במגמות"קורסים נוספים המקנים נ  
  284    'מערכות למידה'ו' לוגיות למידהטכנו'       

  

מחשבה הביולוגיתה  
  

  287  הגדרת החיים 
  287  טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה ,רדוקציה
  287  ויטליזם ואורגניציזם , מכניזם

  288  גנטיקה וגנאתיקה : מיזמי גנום האדם
  288  בעיית הגוף והנפש 

  288  תורת האבולוציה ותנועת הבריאתנות 
  289  ית במבט ביקורתירפואה אלטרנטיב

  289   חיים-בבעליניסויים : בעיות נבחרות בביואתיקה
  289  המאזן האקולוגי ושמירת הסביבה 

  290  מדע במחלוקת : הסוציוביולוגיה ונגזרותיה
  

מדעי המחשב    
  293  נושאים נבחרים באלגוריתמים 

  293  אלגוריתמים אקראיים 
  293  אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה 

  294  חישובית גאומטריה
  294  תורת התורים ויישומים במדעי המחשב

  294  בניית מודלים וניתוחם : סימולציה
  295  מערכות תגובתיות ומערכות זמן אמת

  295  עיבוד תמונה
  295  הנדסת תוכנה 

  296  ניתוח ועיצוב מונחה עצמים
  296  בדיקות תוכנה

  296  אופטימיזציה קומבינטורית 
  297  אלגוריתמי קירוב

  297  מערכות תוכנה אבטחת 
  297  טכניקות עיבוד אילוצים ויישומיהן
  298  נתונים -נושאים מתקדמים במערכות בסיסי

  298  מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות
  298  סמינר לתואר שני 

  299  נושאים תאורטיים במדעי המחשב : סמינר
  299  אלגוריתמים לרשתות מחשבים : סמינר מחקר
  299  חה ופרטיות מידע אבט: סמינר מחקר
  300  אלגוריתמים ותאוריה : סמינר מחקר
  300  נתונים - מערכות בסיסי: סמינר מחקר
  300  נושאים בראייה ממוחשבת : סמינר מחקר
  301  קורס מחקר

  301  קורס מחקר בנושאים מתקדמים בתקשורת 
  301  קורס מחקר בהנדסת תוכנה מונחית היבטים 

  302  פרויקט מתקדם במדעי המחשב 
  302  עבודת תזה במדעי המחשב 

  302  עבודה מסכמת במדעי המחשב 
  

לימודי תרבות  
  

  305  תרבות וייצוג , חברה
  305  תאוריות וגישות בחקר התרבות

  305  גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות
  306  תרבותיות בישראל -רב

  306  הון תרבותי ואמנויות , טעם: פייר בורדייה
  306  היבטים תרבותיים : תישראליו, עבריות, יהדות

  307  סוגיות במעברים ובמגעים בין תרבויות 
  307  סוגיות בתאוריה של המרחב 

  307  בעיות, שאלות, מסורות: גוף ותרבות
  308  )תואר שני(שיטות מחקר איכותניות 

  תעודות הוראה
  

 פה ומחשבת ישראל-בתורה שבעלתעודת הוראה    
  311  שראלע ומחשבת י"מתודולוגיה של הוראת תושב
  311  ע ומחשבת ישראל"הכשרה מעשית בהוראת תושב

  

 בהיסטוריהתעודת הוראה    
  312  מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה

  312  )פרקטיקום(הכשרה מעשית בהוראת ההיסטוריה 
  

 בספרותתעודת הוראה    
  313  מתודולוגיה של הוראת ספרות

  313  )פרקטיקום(הכשרה מעשית בהוראת הספרות 

  313  ת לקורסים נוספיםהפניו  
  

 במדעי החברהתעודת הוראה    
  314  מדעי החברהדידקטיקה של הוראת 

  314  )פרקטיקום( מדעי החברההכשרה מעשית בהוראת 

  314  הפניות לקורסים נוספים  
  

תעודת הוראה באזרחות    
  315  האזרחותדידקטיקה של הוראת 

  315  )פרקטיקום( האזרחותהכשרה מעשית בהוראת 

  315  יות לקורסים נוספיםהפנ  
  

תעודת הוראה בפסיכולוגיה    
  316  תורת החינוך

  316  דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה
  316  )פרקטיקום( הכשרה מעשית בהוראת הפסיכולוגיה

  317  הפניות לקורסים נוספים  
  

תעודת הוראה במדעי המחשב    
  318  סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב

  318  עי המחשבהכשרה מעשית בהוראת מד

  318  הפניות לקורסים נוספים  
  

  321  מפתח אלפביתי של הקורסים
  
  
  
  
  

http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/277-284.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/287-290.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/293-302.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/305-309.pdf
http://www.openu.ac.il/Download/yedeon-2011/catalog/311-318.pdf



