
  סמסטר א
  

  א

  

  ב

  

  ג

  

  ד

  

  ה

  

8-10  

מבוא לאמנות עתיקה   
  תוקלאסי

  ד"ר נעמה וילוז'ני

פרשנות מתודולוגיה 
  ואוצרות ד"ר נסים גל

4217  

ש"מ זרמים באמנות המאה   
  העשרים

  ד"ר נסים גל

 מבוא לאמנות ימי הביניים  2362

  ד"ר גיל פישהוף

  

10-12  

מבוא לאמנות עתיקה   
  וקלאסית

  וילוז'ניד"ר נעמה 

111.1212  

 מבוא לאמנות ימי הביניים

  ד"ר גיל פישהוף

111.1015  

  , BA שו"תסמינר/  

  אמנות בישראל

  ד"ר נסים גל

פרשנות מתודולוגיה   3209/2209
  ד"ר נסים גל ואוצרות

ש"מ הזר המוזר והמפלצתי 
  מימ"הב ועד הקולנוע 

  ד"ר אמה מעיין פנר

2053  

  

12-14  

בארץ הקודש ש"מ אמנות   

  בתקופה הביזנטית

  ד"ר אמה מעיין פנר

2052  

  פורום מחלקתי 

  ד"ר נסים גל

5400  

  , BAסמינר/פרו״ס   

  ישראלדאמנות 

  ד"ר נסים גל

  

14-16  

  אמנות היום    

  סמינר מ"א ד"ר נסים גל

4706  

    

  

16-18  

  סמינר ב"א/שו"ת 

  רון פוקסד"ר 

ארכיטקטורה באיטליה 
  15-17במאות 

2543  

  יצירותניתוח 

  גיל פישהוףד"ר 

111.1480  

  אמנות היום

  סמינר מ"א ד"ר נסים גל

    

  

18-20  

  רון פוקסד"ר שו"ת 

ארכיטקטורה באיטליה 
  15-17במאות 

  מתודולוגיה  

  פרופ' עדי ארליך

4101  

    

 

  מועד ייקבע בהמשך – סמס' א' –שיעור מתוקשב  -*אוריינות מידע  

  מקרא: 



  שיעור תואר שני  שיעור ותרגיל או סמינר  שיעור מתקדמים  תרגיל  מבוא

  

  בסמסטר 
  

  א

  

  ב

  

  ג

  

  ד

  

  ה

  

8-10  

  סמינר מ"א   ששס 4קמפוס צלבנים   

  חידת תיארוך היצירה 

  אמה מעיין פנרד"ר 

  מבוא לאמנות מודרנית

  ד"ר רוני תורן סבג

  

  

10-12  

    

  ששס 4קמפוס צלבנים 

  סמינר מ"א 

  חידת תיארוך היצירה 

  ד"ר אמה מעיין פנר

  מבוא לאמנות מודרנית

  ד"ר רוני תורן סבג

  

  ש"מ ד"ר גיל פישהוף

  האמנות הרומנסקית באירופה

  ש"מ אטרוסקית 

  חמוטל סולימן וולף

  

12-14  

    

  

  פורום מחלקתי 

  ד"ר אמה מעיין פנר

   BAסמינר /שו"ת 

  ד"ר נעמה קלורמן עראקי

  ש"מ ד"ר רון פוקס

  ביתני תערוכה נודעים

  

14-16  

    

  לאמנות הרנסנסמבוא 

  ד"ר אירינה  צ'רניצקי

  תרגיל בניתוח יצירות 

  ד"ר אמה מעיין פנר

   BAשו"ת /סמינר 

  ד"ר נעמה קלורמן עראקי

 

  ב"א סמינר/שו"ת 

אמנות הפסיפס בעולם 
  3374 היווני והרומי

  פרופ' עדי ארליך

  ש"מ פרופ' עדי ארליך

פיסול הלניסטי: קול אחד קולות 
  רבים

  

  נופי ידע

בעידן  ערים עתיקות
  הדיגיטלי

  

16-18  

  ש"מ ד"ר רון פוקס

  ארכיטקטורה רומית

2749 

  סמינר/שו"ת  ב"א

אמנות הפסיפס בעולם 
  היווני והרומי

  פרופ' עדי ארליך

  מתודולוגיה 

  ד"ר גיל פישהוף

  נופי ידע

ערים עתיקות בעידן 
  הדיגיטלי

  

  מבוא לאמנות הרנסנס

  ד"ר אירינה  צ'רניצקי

  

18-20  

  מבוא לאוצרות    

  ד"ר אירית כרמון

    



  סמס' ב –תאריכים וזמנים יקבעו מול סמדר  –*סדנת תערוכות 

  

  קיץסמסטר 
  

  א

  

  ב

  

  ג

  

  ד

  

  ה

  

8-10  

          

  

10-12  

          

  

12-14  

          

  

14-16  
  BAשו"ת/סמינר 

פרופ' יוחאי רוזן 
ההיסטוריה לאור האמנות 

  החזותית

  BAסמינר/שו"ת 

  פרופ' יוחאי רוזן

  פיטר ברויגל

  BAשו"ת/סמינר   

פרופ' יוחאי רוזן ההיסטוריה לאור 
 האמנות החזותית

  BAסמינר/שו"ת 

  פרופ' יוחאי רוזן

  פיטר ברויגל

  

16-18  
  BAשו"ת/סמינר 

פרופ' יוחאי רוזן 
ההיסטוריה לאור האמנות 

  החזותית

  BAסמינר/שו"ת 

  פרופ' יוחאי רוזן

  פיטר ברויגל

  BAשו"ת/סמינר   

ההיסטוריה לאור פרופ' יוחאי רוזן 
 האמנות החזותית

  BAסמינר/שו"ת 

  פרופ' יוחאי רוזן

  פיטר ברויגל

  

18-20  

          



  


