סמסטר ב'
א

ב

ג

119.2109
מבוא צלבני )פתוח גם לדרך הרוח(
ד"ר רביע חמיסה

119.1813
מבוא הלניסטי רומי ב'
פרופ' עדי ארליך

ד

119.3501
סדנא – תרבות חומרית
חלק ב'
ד"ר רביע חמיסה

08:30-10:00
120.3601
כתיבה מדעית לתלמידי תואר שני
ד"ר דבי צוויקל

119.2002
אדם וחיות אחרות )פתוח גם לדרך
הרוח(
פרופ' גיא בר-עוז

10:15-11:45

120.2047
מבוא לצייוליזציות ימיות ב'
ד"ר גיל גמבש

119.3077
סמינר :בין המהפכות:
מורכבות חברתית וכלכלית
בתקופות
הפרוטוהיסטוריות  -חלק ב'
פרופ' דני רוזנברג
119.1010
מבוא לתולדות האדם
הקדמון  -חלק ב' )פתוח גם
לדרך הרוח(
ד"ר רוני שימלמיץ
119.2313
פרוסמינריון תמטי:
מונומנטים הרחק מן הערים
הגדולות
פרופ' דני נדל

119.4806
Ecological and
evolutionary
approaches to the
prehistoric record
(MA seminar) /
Dr. Reuven
Yeshurun - Room 210

119.3505
שיטות וחומרי בנייה
בתקופה הצלבנית )פתוח
לב"א שנה ג' ולמ"א(
ד"ר רביע חמיסה -

119.4193
Seminarpolitical economies
1500-1000
Dr Yitzhak Yaffe and
Prof. Assaf YasurLandau

119.4894
מדעי השימור ב'
ד"ר רוית לין  -מעבדה 173
בנין רב תכליתי

119.4206
סמינר מעשי )תכנית
הדגל( :חקר ותיעוד
מלאכות מסורתיות
ועתיקות
פרופ' שריאל שליו
)פתוח לב"א ולמ"א(

119.3701
סמינריון מחלקתי
Department Seminar
ד"ר צילה אשל

12:15-13:45

119.4800
Archaeozoology
 Dr. Nimrod MaromRoom 210

119.3507
אמנות הפסיפס בארץ
ישראל )שנה ג' ב"א( ולמ"א
פרופ' עדי ארליך

14:15-15:45

119.4869
היסטוריה ופילוסופיה של
התפתחות השימור
ד"ר רם שואף
מעבדה 173
בנין רב תכליתי

16:15-17:45

119.5321
סמינר המגמה לשימור
ד"ר רוית לין
מעבדה 173
בנין רב תכליתי

119.4075
ד"ר יצחק יפה
היסטוריה של המחשבה
הארכיאולוגית

120.2031
Scientific Writing
Dr. David Friesem

119.1109
מבוא לארכיאולוגיה
קלאסית  -חלק ב'
ד"ר שולמית מילר

119.4260
Quantitative methods for
archaeologists
Dr Nimrod Marom

119.4981
סמינר מ"א קלאסי :בין הים
למדבר חלק ב'
פרופ' גיא בר-עוז וד"ר גיל
גמבש

119.4500
Practical
Osteoarcheology
Prof Guy Bar-Oz

119.4210
ארכיאומטלורגיה  -מעשי
ד"ר צילה אשל

18:15-19:45

119.4811
Negev Campus
Prof. Dani Nadel

בסמסטר ב

119.4812
Mt. Carmel Campus
Dr. Reuven Yeshurun

119.4897

מקרא:
ב"א שנה א'
ב"א שנה ב' והלאה
קורסי בחירה לב"א
 +מ"א

119.4998/119.1998
חפירות לימודיות:

פרופ' דני רוזנברג  -תל צף -
פרהיסטורית

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!

ד"ר שי בר  -תל אסור -
מקראית

פרופ' עדי ארליך  -קלאסית

סיורים לימודיים על פי לוח הסיורים

119.1040
מבוא :ממהפכה למהפכה
)מבוא פרוטוהיסטורי(
פרופ' דני רוזנברג

100.1700
האדם המדבר -
קורס מתוקשב
פרופ' דני נדל ,פרופ'
נורית בירד-דוד,
פרופ' רמי רשף,
פרופ' עירית מאיר
ז"ל

ה

