
 'יום ה 'דיום  'יום ג 'יום ב 'יום א 'סמסטר ב

 111.1111 מבוא 8-01
 מבוא לאמנות האסלאם

  (117אולם  ) בלהה מורר "ד

 111.1111מבוא 
 מבוא לאמנות מודרנית

 (117אולם  ) אסתר לוינגר' פרופ

 111.1111 מבוא
 מבוא לאמנות האסלאם

 (117) בלהה מורר "ד

 111.1111מבוא 
 מבוא לאמנות מודרנית

 (117) אסתר לוינגר' פרופ

וטכניקות  הכרת חמריםסדנה ל
111.1111 

 פנר -ר אמה מעיין"ד
 א"מסמינר    (111מניות חדר המשכן לא)

 עכשווית ישראלית אמנותסוגיות ב
 (1111)נסים גל ר "ד

 5137 מ"ש
תרבויות , אמנות: ביזנטיון בארץ הקודש

 (111)פנר -ר אמה מעין"ד

 א"מסמינר 
  עכשווית ישראלית אמנותסוגיות ב

 (1111)נסים גל ר "ד

 1171 א"בסמינר   01-01
 דאדה וסוריאליזם: מרסל דושאו

 אסתר לוינגר' פרופ

 (131חדר , ספריה) 

  א"ב ת"שו
 ב ובביזנטיון"אמנות בשוליים בימה

 (117אולם )פנר -אמה מעין ר"ד
5111 

 111.1115 א"בסמינר 
 דאדה וסוריאליזם: מרסל דושאו

  אסתר לוינגר' פרופ
(111) 

  א"ב ת"שו
 ב ובביזנטיון"אמנות בשוליים בימה

 (117פנר -ר אמה מעין"ד

 715 ניתוח יצירות :תרגיל
 פנר -ר אמה מעיין"ד

 1137 א"בסמינר 
  גותיתאמנות 

 (111 ריקובר'ענת צ' פרופ

  א"בסמינר 
 אמנות גותית

 (111 ריקובר'ענת צ' פרופ

 111.5115 א"ב ת"שו
 העשרים למאה בדרך אמנות
 הפוסט של הזמן ,ואחת

 (1111)נסים גל ר "ד
 

 א"ב ת"שו 
 ,ואחת העשרים למאה בדרך אמנות

 הפוסט של הזמן
 (1111) סים גלנר "ד

 

 'שנה ב א"מתכנית אוצרות 
 ומפגש ביקורת ,עבודות לניתוח סדנה

 אורחים אמנים עם
 פיליפ רנצר ' פרופ

 111גלריה במשכן חדר ה

 715 ניתוח יצירות :תרגיל  15-13
 (111אולם  )פנר -ר אמה מעיין"ד

 1113 א"בסמינר 
  אמנות הפסיפס בעולם היווני

 (117) ר עדי ארליך"ד

 א"בסמינר  
  אמנות הפסיפס בעולם היווני

 (117) ר עדי ארליך"ד

 111 מ"ש
  תולדות הצילום

  (111אולם )ר יוחאי רוזן "ד

  מ"ש
 אמנות ישראלית

  (111)רוני תורן ' גב

2072 

  א"ב ת"שו
 5133 איקונוגרפיה נוצרית

 (111) ריקובר'ענת צ' פרופ

 'שנה ב א"מתכנית אוצרות 
 ומפגש ביקורת ,עבודות לניתוח סדנה

 אורחים אמנים עם
 פיליפ רנצר ' פרופ

 

  א"ב ת"שו
 איקונוגרפיה נוצרית

 (111) ריקובר'ענת צ' פרופ

 5111א "ב ת"שו 01-01
 הציור ההולנדי בתור הזהב

 (111אולם )רוזן  יוחאיר "ד

 עם תזה' שנה ב – סמינר מחקר
 (1111) ר יוני אשר "ד

 א "ב ת"שו
  הציור ההולנדי בתור הזהב

  (111)רוזן  יוחאיר "ד

 'ב+'שנים א – א"מתכנית אוצרות 
 הבטים בתקשורת כתרבות

 (ספריה 131) ר ריבקי ריבק"ד

 

ביתני ארכיטקטורה של   מ"ש  01-08
 תערוכה נודעים

   (111)ר רון פוקס "ד
5117 

  מ"ש
 5111 הרוקוקו

  (111)ר יוחאי רוזן "ד

 'ב+'שנים א – א"מתכנית אוצרות 
 ריבק' דר, הבטים בתקשורת כתרבות

 !11:11 -הקורס נגמר ב

    

 715 ניתוח יצירות :תרגיל 
  (111אולם  )ר יוני אשר "ד

 111.1311מבוא   08-11
  מבוא לאמנות הרנסנס

 (117) ר יוני אשר"ד

 111.1311מבוא  
  מבוא לאמנות הרנסנס

 (117אולם ) ר יוני אשר"ד

 

 

 


