
הצעה לתכנית בית הספר

מדעי החברה 
והרוח



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2020

'סמסטר א

6רגיל08:30-11:30' דיום מבוא למינהל וניהול ציבורי10437

6רגיל08:30-10:30' ברצח עם יום –נוסייד 'ג10664

מפגשים בלבד של שעתיים  5סדנת הדרכה בלמידה 96260

10:45-12:45' ימי ב

0

'סמסטר ב

6רגיל  10:00-12:00' בצמיחת המדינות החדשות באפריקה יום 10206

6רגיל  11:30-08:30' דציבורית יום מדיניות10723

מבחן מיון באנגלית  

'סמסטר ג

6רגיל11:30-08:30' יום ב* בין ציון לציונות10121

6רגיל  08:30-11:30' יום דהחברה הערבית בישראל 10657



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2021

'סמסטר א

6רגיל  10:30-08:30' יום בהמזרח התיכון בין מלחמות עולם 10425

6רגיל  10:45-12:45'  יום בהאסלאם מבוא להיסטוריה של הדת 10432

61136

61135

(E/D)' או טרום בסיסי ב' אנגלית טרום בסיסי א

11:30-08:30'יום ד

שעות  3יש לקבוע יום נוסף עוד 

'סמסטר ב

6רגיל08:30-11:00' יום בהמשפט המנהלי של ישראל 10790

6רגיל  11:15-13:15' יום בהמזרח התיכון בימינו 10646

08:30-11:30'יום ד( C)אנגלית בסיסי 61134

שעות  3יש לקבוע יום נוסף עוד 

'סמסטר ג

5רגיל11:30-08:30' יום בבמבט השוואתי חברות מזרח תיכוניות10795

(  B)' אנגלית מתקדמים א61133

11:30-08:30' יום ד

שעות3יש לקבוע יום נוסף עוד 



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2022

'סמסטר א

6רגיל  10:30-08:30' יום במבוא ללימודי מגדר 10680

6רגיל  11:00-08:30' יום דכתיבת נייר מדיניות 10811

10:30-13:30' יום ב( A)' אנגלית מתקדמים ב31015

'סמסטר ב

6רגיל08:30-11:00' יום בחברתית סטייה10270

6מתקדם08:30-10:30' יום דסוציאלי ביטחון 10558

השלמות אנגלית למי שצריך  

'סמסטר ג

6מתקדם11:30-08:30' יום בי"נשים בחברה היהודית בא10582

5' לכתיבת עבודת סמינר בבטחון סוציאלי ימי דסדנה91502

מפגשים 



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2023

'סמסטר א

6מתקדם  08:30-11:00' יום בתנועות נשים במזרח התיכון 10974

6מתקדם08:30-11:00' יום דרגולציה סמינר מחקר 10982

'  סמסטר ב

מפגשים  5–סיום עבודת המחקר ברגולציה 10982



דגשים נוספים על התכנית
מזרח תיכון וכן  40%עם במדעי החברה והרוח BAהתכנית הנה תכנית •

.  לימודי מגדר כפי שהוסכם בין האוניברסיטה וחוליית ההשכלה של המשטרה

סטודנטים שלמדו לימודים על תיכוניים במוסדות –הכרה בלימודים קודמים•

הועדה להכרה בלימודים  . אחרים רשאים להגיש בקשה להכרה בלימודים קודמים

.קודמים תדון בבקשות ותודיע לסטודנטים על החלטותיה

התכנית המצורפת הינה דוגמא אחת בלבד מתוך מגוון אפשרויות לתואר בתחום •

.  זה

עמידה בכל דרישות הלימודים הכלליות כמפורט בידיעון  : דרישות כלליות לתואר•

,  הוכחת ידע באנגלית, צבירת נקודות זכות לתואר, האוניברסיטה הפתוחה

.  הדרכת ביבליוגרפיה בספריה

.שתי עבודות סמינריונית אחת במדעי החברה והשניה במדעי החברה או הרוח•

24לפחות :ובהןז "נ108לתואר יש לצבור לפחות נקודות 108יש לצבור לפחות •

ז מתקדמות "נ

.הצעה זו איננה מחליפה עיון בידיעון ובקטלוג האקדמי•

.  התכנית המצורפת הינה דוגמא אחת מתוך מגוון אפשרויות לתור בתחום זה•

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סדר הקורסים

.או להחליפם באחרים ובלבד שיעמדו בדרישות התכנית\ו


