
  !!ייתכנו שינויים –ג "תכנית לימודים תשע

 סיום התחלה יום     מרצהס"שש ז"נ שם קורס קורס' מס
01א   ר"ד יהודית  ברונשטיין2  מתוקשב  –אוריינות מחשב  123.1000
01א  14:0016:00 'ג ר"ד צור שלו22 שיעור חדשה - אירופה מרנסאנס להשכלה 108.1058
01א  12:0014:00 'ג 'פרופ סופיה מנשה22 ב"עור ימהיש -  יהיהנצרות והתפתחות הכנסעקרונות  108.1229
01א  12:0014:00 'ב 'פרופ חיהשפייר מקוב22 שיעור חדישה -1815-1939התגבשותה של אירופה  108.1367
01א  10:0012:00 'ד ר"ד אורי אמיתי22 שיעור עתיקה - העולם הקלאסי 108.1454
01א  14:0016:00 'ב ר"ד אורי אמיתי44 עתיקה מתקדם - העולם ההלניסטי 108.2033
01א  14:0016:00 'ד ר"ד אורי אמיתי44 עתיקה מתקדם - העולם ההלניסטי 108.2033
01א  10:0012:00 'ג ר"ד מנחם לוז44 מתקדם עתיקה -תפיסת האל ואלוהות בעולם היווני  108.2035
01א  10:0012:00 'ה ר"ד מנחם לוז44 מתקדם עתיקה -ואלוהות בעולם היווני תפיסת האל  108.2035
01א  18:0020:00 'ב 'פרופ יוסי ציגלר44 לכל התקופות ,מתקדם-מחלות בהיסטוריה והיסטוריה של מחלות 108.2291
01א  18:0020:00 'ד 'פרופ יוסי ציגלר44 לכל התקופות, מתקדם-מחלות בהיסטוריה והיסטוריה של מחלות 108.2291
01א  16:0018:00 'א ר"ד נטע שטיינברג44 מתקדם חדישה - חברה ופוליטיקה בחינוך, חזון 108.2513
01א  16:0018:00 'ג ר"ד נטע שטיינברג44 מתקדם חדישה - חברה ופוליטיקה בחינוך, חזון 108.2513
01א  14:0018:00 'ד ר"ד נירה פנסר44 התקופותלכל  ,מתקדם - כשהיסטוריה פוגשת קולנוע 108.2766
01א  14:0016:00 'ב 'פרופ חיהשפייר מקוב64 סמינריון חדישה - תרבות וחברה: אירופה 108.3058
01א  14:0016:00 'ד 'פרופ חיהשפייר מקוב64 סמינריון חדישה - תרבות וחברה: אירופה 108.3058
01א  16:0020:00 'א 'פרופאפרים דוד64 סמינריון עתיקה -הקלאסית אליטה והמון באתונה  108.3179
01א  16:0018:00 'ב ר"ד עוזי אלידע32 סטוריוגרפי יה -מות בהתפתחות ההיסטוריוגרפיה מג 108.3339
01א  18:0020:00 'ב 'פרופ עמוס מגד64 ון חדשהירסמינ - ספרד והעולם האטלנטי : נותכפירה ומי 108.3423
01א  18:0020:00 'ד 'פרופ עמוס מגד64 ון חדשהירסמינ - ספרד והעולם האטלנטי : נותכפירה ומי 108.3423
01א  10:0012:00 'ב 'פרופ גלעד מרגלית64 סמינריון חדישה -יה יהזיכרון הגרמני של מלחמת העולם השנ 108.3773
01א  10:0012:00 'ד 'פרופ גלעד מרגלית64 סמינריון חדישה -יה יהזיכרון הגרמני של מלחמת העולם השנ 108.3773
01א  16:0018:00 'ד 'פרופאפרים דוד02 מ"ק -הדמוקרטיה הקלאסית במחקר  108.4078
01א  16:0018:00 'ב 'פרופ אריה כוכבי02 מ"ק -המלחמה הקרה והשלכותיה  108.4091
01א  18:0020:00 'ד 'פרופאפרים דוד02 מתודולוגי -ספרטה כאתגר היסטוריוגרפי  108.4223
01א  12:0014:00 'ד ר"ד עוזי אלידע02 מתודולוגי -ארכיטקטונית  - היסטוריה תרבותית: פריס 108.4272
01א  10:0012:00 'ד 'פרופ עמוס מגד02 התמחות חדשה -קולוניזציה וניצור בעולם האטלנטי  108.4273
01א  10:0012:00 'ב ר"ד אורי אמיתי02 התמחות עתיקה - ומורשתואלכסנדר הגדול  108.4276
01א  18:0020:00 'ב 'פרופ אריה כוכבי02 התמחות חדישה -ת "והשלכותיה על המזה 2-מלחמת העולם ה 108.4278
01א  12:0014:00 'ב 'פרופ סופיה מנשה02 ב"התמחות ימה-והמעבר לרנסאנס' המאה היד: משברים והשלכות 108.4282
01א  08:0010:00 'ב 'פרופ גלעד מרגלית02 מתודולוגי -? חברה נאצית-טלרהחברה הגרמנית בתקופת ה 108.4323
01א  14:0016:00 'ב ר"ד נירה פנסר02 מ"ק - גברים ומגדר בנוף המדיאבלי, נשים 108.4310
01א  14:0016:00 'ד 'פרופ יוסי ציגלר02 מתודולוגי - כיוונים בכתיבת היסטוריה: טכסט, אוריהית, היסטוריה 108.4502





 

 סיום התחלה יום     מרצה ס"שש ז"נ שם קורס קורס' מס
01ב  12:00 10:00 'ג ר"ד אלכס קרנר 4 4 היסטוריה עולמית 123.1111
01ב  12:00 10:00 'ה ר"ד אלכס קרנר 4 4 היסטוריה עולמית 123.1111
01ב  12:0014:00 'ב 'פרופ גלעד מרגלית22 שיעור חדישה - צרפתית ועד לגלובליזציההפכה המהמ 108.1503
01ב  16:0018:00 'ד ר"ד ערן שלו22 שהשיעור חד - של הדמוקרטיה האמריקניתיתה יעל 108.1856
01ב  10:0012:00 'ג ר"ד יהודית ברונשטיין22 סדנה למיומנויות מחקר 108.2016
01ב  14:0016:00 'ב ר"ד אורי אמיתי44 מתקדם עתיקה - הים התיכון הרומי: עולם חדש מופלא 108.2032
01ב  14:0016:00 'ד ר"ד אורי אמיתי44 מתקדם עתיקה - הים התיכון הרומי: עולם חדש מופלא 108.2032
01ב  12:0016:00 'ג ר"ד איריס סולימני44 מתקדם עתיקה-אתונה : לידתה של הדמוקרטיה 108.2034
01ב  10:0012:00 'ב 'פרופ סופיה מנשה44 ב"מתקדם ימה - תולדות ממלכת הפרנקים:מאימפריה לממלכה 108.2036
01ב  10:0012:00 'ד 'פרופ סופיה מנשה44 ב"מתקדם ימה - הפרנקיםתולדות ממלכת :מאימפריה לממלכה 108.2036
01ב  16:0018:00 'ב 'פרופ אריה כוכבי44 מתקדם חדישה -1-ע ה"ב מתום מלחה"אירופה וארה 108.2238
01ב  16:0018:00 'ד 'פרופ אריה כוכבי44 מתקדם חדישה -1-ע ה"ב מתום מלחה"אירופה וארה 108.2238
01ב  16:0018:00 'א ר"ד נירה פנסר44 ב"מתקדם ימה -התפתחות הנזורה : הכמיהה לאלוהים 108.2508
01ב  16:0018:00 'ג ר"ד נירה פנסר44 ב"מתקדם ימה -התפתחות הנזורה : הכמיהה לאלוהים 108.2508
01ב  16:0020:00 'ג ר"ד יהודית ברונשטיין44 ב"מתקדם ימה -התעוררות דתית ומלחמת קודש  108.2515
01ב  10:0012:00 'ב 'פרופ גלעד מרגלית44 מתקדם חדשה - עידן הנאורות במרכז אירופה 108.2601
01ב  10:0012:00 'ד 'פרופ גלעד מרגלית44 שהמתקדם חד - עידן הנאורות במרכז אירופה 108.2601
01ב  18:0020:00 'ב 'פרופ עמוס מגד44 מתקדם חדשה -ספרד והאימפריה  108.2602
01ב  18:0020:00 'ד 'פרופ עמוס מגד44 מתקדם חדשה -ספרד והאימפריה  108.2602
01ב  18:0020:00 'ב 'פרופ יוסי ציגלר64 ב"סמינריון ימה - מדע ודת בימי הביניים 108.3184
01ב  18:0020:00 'ד 'פרופ יוסי ציגלר64 ב"סמינריון ימה - מדע ודת בימי הביניים 108.3184
01ב  14:0016:00 'ב ר"ד ערן שלו64 שהסמינריון חד -פובליקה האמריקנית יצירתה של הר 108.3421
01ב  14:0016:00 'ד ר"ד ערן שלו64 שהסמינריון חד -פובליקה האמריקנית יצירתה של הר 108.3421
01ב  16:0018:00 'ד 'פרופ יוסי ציגלר02 א -סמינר מחקר למסלול עם תיזה  108.4010
01ב  18:0020:00 'ד 'פרופ אריה כוכבי02 ב  -סמינר מחקר למסלול עם תיזה  108.4069
01ב  10:0012:00 'ד 'פרופ עמוס מגד02 התמחות חדשה -קולוניזציה וניצור בעולם האטלנטי  108.4274
01ב  14:0016:00 'ב 'פרופ סופיה מנשה02 בחירה - מסעי הצלב וממלכת הצלבנים 108.4275
01ב  10:0012:00 'ב ר"ד אורי אמיתי02 התמחות עתיקה - אלכסנדר הגדול ומורשתו 108.4277
01ב  18:0020:00 'ב 'פרופ אריה כוכבי02 התמחות חדישה -ת "והשלכותיה על המזה 2-מלחמת העולם ה 108.4279
01ב  12:0014:00 'ב 'פרופ סופיה מנשה02 ב"התמחות ימה-והמעבר לרנסאנס 'המאה היד: משברים והשלכות 108.4283
01ב  14:0016:00 'ד ר"ד צור שלו02 מ חדשה"ק - היסטוריוגרפיה-גילוי העולם החדש 108.4284
01ב  16:0018:00 'ב ר"ד נירה פנסר02 מתודולוגי - קולנוע והוראת ההיסטוריה, היסטוריה 108.4324
01ב  16:0018:00 'ב ר"ד ערן שלו02 מתודולוגי -ב "בעיות בהיסטוריה של ארה 108.4449
01ב  08:0010:00 'ב ר"ד אורי אמיתי02 מ עתיקה"ק - לימוד והוראה, שימושי מחשב בחקר 108.4464


