סמסטר א'
א

ב

08:30-10:00

119.5320
סמינר המגמה לשימור
ד"ר רוית לין  -מעבדה 173
בנין רב תכליתי

119.3191
סקר ארכיאולוגי
ד"ר יצחק יפה

10:00-12:00

119.5007
תיעוד וסקר
מר רם שואף  -מעבדה 173
בנין רב תכליתי

12:15-13:45

119.4889
היבטים מחקריים בתהליך
השימור
ד"ר רוית לין
מעבדה 173
בנין רב תכליתי

14:15-15:45

119.4891
מדעי השימור א'
ד"ר חגית פרנקל -מעבדה
173
בנין רב תכליתי

ד

ג

ה

119.1204
אדם ונוף :מבוא
לארכיאולוגיה סביבתית
)פתוח גם לדרך הרוח(
ד"ר ראובן ישורון

119.2152/119.3052
אמצעי תשלום לפני
המצאת המטבע
ד"ר צילה אשל

119.4802
Introduction to Stone Tool
Technology
Dr. Ron Shimelmitz
Room 210

119.3500
סדנא – תרבות חומרית
חלק א'
ד"ר שי בר

119.1000
120.2006
מבוא לתולדות האדם
מבוא לתרבויות הים התיכון  -א'
הקדמון  -חלק א' )פתוח גם
פרופ' אסף יסעור-לנדאו )תכנית
לדרך הרוח(
ארכיאולוגיה ים-תכונית(
ד"ר רוני שימלמיץ

119.2312
פרוס' תקופתי )או שיעור(:
פלשתים ו"גויי ים אחרים" –
ארכיאולוגיה ,איקונוגרפיה
וטקסט
פרופ' איילת גלבוע

119.3070
סמינר :בין המהפכות -
מורכבות חברתית וכלכלית
בתקופות
הפרוטוהיסטוריות  -חלק א'
פרופ' דני רוזנברג

General and Coastal
Geoarchaeology
Prof. R. Shahack-Gross

119.4161
סמינר מ"א :עכו וערי החוף
ד"ר רביע חמיסה

119.4820
Prehistoric Levant
Dr Iris Groman-Yaroslvski
Room 210

120.3085

סיורים לימודיים על פי לוח הסיורים

120.2109
קורס בחירה לב"א
היסטוריה סביבתית של
הים התיכון
ד"ר דוד פריזם )תכנית
ארכיאולוגיה ים-תיכונית(
119.3700
סמינריון מחלקתי
Department Seminar
ד"ר צילה אשל

119.1106
מבוא לארכיאולוגיה של א"י
בתק' הברונזה  -חלק א'
פרופ' איילת גלבוע

119.3189
כלי חרס  -א'
פרופ' דני רוזנברג  -חדר 210
בנין רב תכליתי

120.2106
Mediterraen Environment
and history
Dr. David Friesem

119.1107
מבוא לארכיאולוגיה של א"י
בתק' הברונזה  -חלק ב'
פרופ' איילת גלבוע

119.3153
הפסיפס האנושי:
הארכיאולוגיה של
תרבויות העולם
ד"ר רוני שימלמיץ

119.1812
מבוא הלניסטי רומי א'
פרופ' עדי ארליך

119.3190
כלי חרס  -ב'
פרופ' איילת גלבוע  -חדר 210
בנין רב תכליתי

119.4980
סמינר מ"א קלאסי" :בין
הים למדבר" )משותף עם
)ציוי
פרופ' גיא בר-עוז וד"ר גיל
גמבש

16:15-17:45

119.4881
סמינר ניתוח מחקרי ,מבחן
ד"ר רוית לין
מעבדה 173
בנין רב תכליתי
120.2033
Maritime civilization
Dr Nimrod Marom

119.1113
הארכיאולוגיה מהי  -מבוא
ומושגי יסוד בארכיאולוגיה
)והשלמה למ"א(
ד"ר יצחק יפה

18:15-19:45

סמסטר א'

119.4813
Campus North
Prof.
Danny Rosenberg

119.4153
קמפוס צלבני  -ד"ר רביע חמיסה

בחופשת סמסטר

מקרא:
ב"א שנה א'

קורסי בחירה לב"א
 +מ"א

119.4209
ארכיאומטלורגיה  -תיאורטי
ד"ר צילה אשל

119.4164
סיורים בשימור
ד"ר רביע חמיסה
)מועדי הסיורים יפורסמו
בהמשך(

119.1206
כתיבה מדעית-מתוקשב
ד"ר צילה אשל

ב"א שנה ב' והלאה

119.1108
מבוא לארכיאולוגיה
קלאסית  -חלק א'
ד"ר שולמית מילר

119.4997/119.1999
סיורים לימודיים

מ"א תכנית רגילה
INTERNATIONAL
PROGRAMM
מ"א מגמת שימור

קורסי בחירה מהחוג
לציוויליזציות ימיות
)ב"א תכנית
ארכיאולוגיה ים-
תיכונית ,ב"א שנה
ג' ומעלה ומ"א(

קמפוס חוף הכרמל בתקופת
הברונזה והברזל
ד"ר דוד פרים
) 120.2053לתלמידי התכנית
ארכיאולוגיה ים-תיכונית
סמסטר ב' בין 8.30-10.00

*מערכת השעות נתונה לשינויים

**שימו לב :ניתן להירשם לקורסים מדרג  - 3רק מי שהשיג רמת פטור באנגלית!

פרופ' דני נדל

ד"ר רוני שימלמיץ

ד"ר רביע חמיסה

