
גליון ציונים נכון לתאריך: 05/03/2013

מטרה

מסלול שם

כתובת

פטוררמת אנגליתטלפונים

37970332 סבג סלי

ביאליק  149/4 באר שבע 8430844

08-6270680

ת.זהות

התמחויות

מדעי הרוח והחברה

סטטוס

054-7272586

S3797033@mail.sapir.ac.ilמן המנין

B.A

ג שנה

תקשורת,יצירה וביקורת, תרבות ילדים ונוער, מסלול עיתונות

תשע

גב' פאר אביבה 2.0081שיעור 0.00 אנגלית מתקדמים 1א 010-1015160-13

פרופ' שפי נעמה 1.0087שיעור 2.00 מבוא לתרבות המערב אא 030-2201001-01

גב' פלנדרה-קורמן נגה 1.0081שיעור 2.00 יסודות התקשורת הדיגיטליתא 030-2201016-02

דר' ויגודר מאיר 1.0085שיעור 2.00 מבוא להיסטוריה של הצילוםא 030-2201046-02

דר' בן אשר גיטלר ענבל 1.0094שיעור 2.00 נקודות ציון בתולדות האמנות אא 030-2201099-01

דר' להב הגר 1.5069שיעור 3.00 מבוא לתקשורת המונים אא 030-2201101-02

גב' לב שלם אדמית 0.5090שיעור 1.00 יסודות הכתיבה האקדמית אא 030-2201133-01

דר' סוקר אורלי 1.0091שיעור 2.00 היסטוריה של אמצעי התקשורתא 030-2201136-01

דר' טאיב אריק 1.0083שיעור 2.00 פסיכולוגיה חברתיתא 030-2201166-01

דר' רזי תמר 1.0096שיעור 2.00 המצאת הילדות: ילדים בראי ההיסטוריהא 030-2201680-01

גב' זנדבנק רחלה 1.0095שיעור 2.00 טקסט ותמונה בספרות ילדיםא 030-2201708-01

דר' בראל צבי 1.0076שיעור 2.00 טורקיה- דת, דמוקרטיה וחילוניותא 030-4101311-01

עברשיעור הדרכה בספריה תקשורתא 030-6001001-06

גב' קוטלר סוזן 2.0061שיעור 2.00 אנגלית מתקדמים 2ב 010-1015163-34

פרופ' שפי נעמה 1.0087שיעור 2.00 מבוא לתרבות המערב בב 030-2201002-01

גב' ורדי רונית 1.0092שיעור 1.00 יסודות העבודה העיתונאיתב 030-2201012-08

דר' כרמל נורית 1.5082שיעור 2.00 מבוא לתקשורת חזותיתב 030-2201100-04

דר' להב הגר 1.5074שיעור 3.00 מבוא לתקשורת המונים בב 030-2201102-02

דר' לשם ברוך 1.0075שיעור 2.00 חברה ופוליטיקה בישראלב 030-2201106-03

דר' בן אשר גיטלר ענבל 1.0095שיעור 2.00 נקודות ציון בתולדות האמנות בב 030-2201249-01

מר עירון עמיר 1.0084שיעור 2.00 מבוא לשיווקב 030-2201553-03

גב' לב שלם אדמית 0.5090שיעור 1.00 יסודות הכתיבה האקדמית בב 030-2201607-01

23.50
.00

סה"כ ש"ש
סה"כ נ"ז אותן צבר

סה"כ נ"ז אליהן נרשם
83.21ממוצע

39.00
מפטור39.00

סיכום שנתי

כג' אדר תשע"ג

05/03/2013

שם שעור ש"שסמסקוד שעור ציוןנ.זיכוישם מרצהסוג

4מתוך1עמוד



גליון ציונים נכון לתאריך: 05/03/2013

37970332ת.זהותסבג סלישם

תשעא

מר חסון ניר 1.0089סדנא 0.80 (כתבות (ריפורטינגא 030-2201034-02

גב' רוטשילד שרית 1.0098סדנא 0.90 ('הראיון העיתונאי (לשנה בא 030-2201154-02

גב' זילבר מיכל 1.5081שיעור 2.00 מבוא לסטטיסטיקהא 030-2201233-03

גב' בן-צבי דפנה 1.0088סדנא 0.80 עריכת חדשות בעיתוןא 030-2201244-01

דר' בן אשר גיטלר ענבל 1.0095שיעור 2.00 3:4עיצוב ואמנות במסך המחשבא 030-2201546-01

דר' דמרי אסנת 1.0064שיעור 0.00 תקשורת בעברית תקניתא 030-2201616-04

דר' נוי חיים 1.0083שיעור 2.00 הכל דיבורים: מבוא לשיח, חברה ותרבותא 030-2201666-03

דר' יונס גבריאלה 1.0083שיעור 2.00 ילדים וקולנוע : ילדים בקולנוע - קולנוע לילדיםא 030-2201676-01

דר' יונס גבריאלה 1.0091שיעור 2.00 סדרות נעורים בטלוויזיה- זהות, ייצוג ומה שביניהםא 030-2201681-01

דר' יורן נועם 1.0090שיעור 2.00 קריאות ביקורתיות בטלוויזיהא 030-2201685-01

גב' קמפינסקי ציפורה עבר0.500.50סדנא לקראת ספירלהא 030-2201699-01

גב' פריזן-ליטני תמר 1.0092שיעור 2.00 סוגיות נבחרות בעיתונותא 030-2201724-01

דר' רפל חגית 1.0086שיעור 2.00 עד עצם היום הזה-תבניות עומק במעשיה העממיתא 030-2201732-00

דר' סוקר אורלי 1.0084שיעור 2.00 ימי הרדיו - אז והיוםא 030-2201749-01

דר' מיטל אמיר 1.0089שיעור 2.00 ייצוגי קונפליקט, מלחמה ואלימות בתקשורתא 030-2201759-01

דר' נוה חנן 1.0079שיעור 2.00 תקשורת המונים בישראלב 030-2201086-01

מר שדמי חיים 1.0070סדנא 0.80 תחקיר  עיתונותב 030-2201096-03

מר שדמי חיים 1.0075סדנא 0.80 כתיבה מגזיניתב 030-2201155-02

מר גינוסר אבשלום 1.0085שיעור 2.00 רייטינג, אחריות ופיקוח ציבוריב 030-2201490-01

מר דוידוביץ גריג 1.0089סדנא 0.90 עיתונות אינטרנט שנה בב 030-2201517-02

דר' קונפורטי רוית 1.0082שיעור 2.00 אנטישמיות באמנותב 030-2201592-01

מר גרינברג רז 1.0085שיעור 2.00 מאנגה ואנימה, אסתטיקה ותרבותב 030-2201673-00

דר' מזור מעין 1.0080שיעור 2.00 מגלגמש ועד סופרמן: ייצוגי ילדים במיתוסיםב 030-2201677-01

מר גוז'נסקי יובל 1.0095שיעור 2.00 יצירתיות וטלוויזיה לילדיםב 030-2201705-01

גב' הימן מירב
מר מזרחי רונן

1.0086סדנא 0.50 היבטים ויזואליים של עיתונאות שנה בב 030-2201730-03

גב' גמליאל מיכל 1.0087שיעור 2.00 קריאה פסיכולוגית בטקסטים ספרותייםב 030-2201737-01

דר' קטורזה ארי 1.0077פרו"ס 2.00 פרו"ס: על תת תרבות הנוער במוסיקה הפופולאריתב 030-2201758-01

27.00
.00

סה"כ ש"ש
סה"כ נ"ז אותן צבר

סה"כ נ"ז אליהן נרשם
85.71ממוצע

42.00
מפטור42.00

סיכום שנתי

כג' אדר תשע"ג

05/03/2013

שם שעור ש"שסמסקוד שעור ציוןנ.זיכוישם מרצהסוג

4מתוך2עמוד



גליון ציונים נכון לתאריך: 05/03/2013

37970332ת.זהותסבג סלישם

תשעב

עו"ד ליבליך טל 1.0067שיעור 2.00 דיני תקשורתא 030-2201098-02

גב' זילבר מיכל 1.5068שיעור 3.00 שיטות מחקר אא 030-2201147-01

דר' בן אשר גיטלר ענבל 1.0095שיעור 2.00 אדריכלות בנגב: תרבותו החזותית של המדברא 030-2201538-01

מר משגב אורי 1.0095סדנא 0.50 כתיבה מתקדמתא 030-2201557-02

מר אופיר משה 1.0091שיעור 2.00 ספר בראשית - לידתה של תרבותא 030-4101393-01

דר' גינזברג איתן 1.0090שיעור 2.00 שליחות קדושה? המוסיקה, הציור והשירה בלאומיותא
המודרנית

030-4101412-01

עו"ד ליבוביץ-דר שרה 1.0077שיעור 2.00 אתיקה בתקשורת ההמוניםב 030-2201157-04

גב' זילבר מיכל 1.5070שיעור 3.00 שיטות מחקר בב 030-2201167-01

0.0093סדנא 6.00 פרויקט גמר מעשי תקשורתב 030-2201213-01

מר שורץ עדי 1.0092סדנא 0.50 עיתונות חוץב 030-2201572-01

דר' בן אשר גיטלר ענבל 1.0092שיעור 2.00 ים תיכוני: עיר, רחוב, אדםב 030-2201652-01

דר' טאיב אריק 1.0089פרו"ס 3.00 פרו"ס: ילדים ובני נוער והתקשורתב 030-2201744-01

גב' זלצר-לביד מיכל 1.0087שיעור 2.00 מלומדים, קיסרים ופילגשים-מבוא לתרבות סיןב 030-4101386-01

גב' קמפינסקי ציפורה
מר כ"ץ איתי

4.0088סדנא 3.00 מערכת עיתון  עיתון ספירלהש 030-2201196-01

דר' להב הגר
מר נחשון אילן

2.000.00סדנא סדנת יצירה ובקורת עיתונותש 030-2201363-05

3.0095סדנא 0.50 התמחות בכלכליסטש 030-2201797-01

22.00
.00

סה"כ ש"ש
סה"כ נ"ז אותן צבר

סה"כ נ"ז אליהן נרשם
84.84ממוצע

33.50
מפטור33.50

סיכום שנתי

כג' אדר תשע"ג

05/03/2013

שם שעור ש"שסמסקוד שעור ציוןנ.זיכוישם מרצהסוג

4מתוך3עמוד



גליון ציונים נכון לתאריך: 05/03/2013

37970332ת.זהותסבג סלישם

תשעג

דר' כהן ארז 2.006.00סמינריון סמינר: תקשורת, מצבי סיכון ואסונותש 030-2201795-01

2.00
.00

סה"כ ש"ש
סה"כ נ"ז אותן צבר

סה"כ נ"ז אליהן נרשם
00.ממוצע

6.00
מפטור00.

סיכום שנתי

74.50
.00

סה"כ ש"ש
סה"כ נ"ז אותן צבר

סה"כ נ"ז אליהן נרשם
84.60ממוצע

120.50
מפטור114.50

סיכום כולל

כג' אדר תשע"ג

05/03/2013

שם שעור ש"שסמסקוד שעור ציוןנ.זיכוישם מרצהסוג

4מתוך4עמוד


