
קורסים הזוכים לשנת תשפ"ב רשימת ה  

קהילה, אוניברסיטת חיפה -שותפות אקדמיה   

 מרצים  חוג  פקולטה  שם הקורס

 ר עדי שטרן, גב' הילה טל שחר  "ד ריפוי בעיסוק  מדעי הרווחה והבריאות  עקרונות הטיפול השיקום בריפוי בעיסוק פסיכוסוציאלי א' 

 אבו אלהיג'ה -באדרה נעאמנה פיזיותרפיה  מדעי הרווחה והבריאות  סוגיות בקידום בריאות ומניעת סיכונים 

 מיכל כפרי  פיזיותרפיה  מדעי הרווחה והבריאות  בפגיעות נוירולוגיות שיקום 

 פרופ' נעמי שרויאר ריפוי בעיסוק  מדעי הרווחה והבריאות  שיקום בעבודה וארגונומיה  

 כהן -ד״ר ג׳ואנה צ׳מנסקי טיפול באמנות  מדעי הרווחה והבריאות  תרבותיות בטיפול באמנות  -סמינר רב

 ברק -ד״ר רוני אלרן בית הספר לבריאות הציבור מדעי הרווחה והבריאות  פיתוח הנהגה לקידום תזונה בריאה בקרב אוכלוסיות מוחלשות  

 יארא מחג'אנה, ד"ר טליה הופמן אומנות היצירה מדעי הרוח אומנות שבוחנת את אפשרויות את הקיום המשותף כאן

 ד"ר גליה השרוני  לימודי ישראל מדעי הרוח ישראל המנדטורית תחנות בזמן: מילדות לזיקנה בארץ 

 מיכל מירון גלפז  תיאטרון מדעי הרוח עבודת מנחה בתיאטרון קהילתי 

ארכיאולוגיה של חומרים: פרקים נבחרים בטכנולוגיות עתיקות  
לימוד, תיעוד ושימור מסורות מקומיות כמפתח   –ומסורתיות 

 עבודה עתיקות להבנת שיטות 
 פרופ' שריאל שליו  אולוגיהארכ מדעי הרוח

 למידה ומחקר של משתתפים עם ובלי אוטיזם 
מדעי הרוח והפקולטה 

 לחינוך 
 שבע חדד -עוז ופרופ' בת-פרופ' גיא בר ארכאולוגיה 

 ייעוץ והתפתחות האדם  הפקולטה לחינוך  חינוך, תרבות והדרה חברתית 
ברק )בתמיכת ראש החוג  -גב' מירית חייבי

 פרופ' אביהו שושנה( ופרופ' יאיר זיו 

 תומר שגיא  מערכות מידע   מדעי החברה פרויקט מסכם במערכות מידע )סמינריון(

מתיאוריה ארגונית לפרקטיקה של מיזמים   –  תיאוריה ארגונית
 קהילתיים -חברתיים

 ד"ר ואלרי איסק המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית   מדעי החברה

 גב' סתיו בר שני, ד"ר מעיין אגמון התכנית לחדשנות ויזמות    ואסטרטגיות אימפקט חדשנות חברתית

 הרן רייכמן, ד"ר תמי הראל בן שחר  דעו" משפטים  פקולטה למשפטים ה ניות החינוך י קליניקה למשפט ומד

 ד"ר אסף שריד  כלכלה  חברההמדעי  חינוך פיננסי  

 דר' אנואר ח'טיב  החוג לבריאות נפש קהילתית  דעי הרווחה והבריאות מ יוזמות לקידום בריאות הנפש בחברה הערבית בישראל 

 מיכאל חלק ביה"ס לאמנויות  מדעי הרוח אומנות פלסטינית וחברה 

 עמותת מבטממרצות  ט הסטודנטים  אדיקנ  ערבית -יהודיתמנהיגות 

 


