
בנייןחדרמשעהיוםמרצהשם קורסשם החוג

 8.3' יום א

גילמן10:00305'אר מרים נסימוב"דת וצפון אפריקה "יהודי המזה- זיכרון והיסטוריהת ואפריקה"מזה

גילמן10:00326'אר גד בן שפר"דביון וויניקוט ותרומתם לפסיכואנליזהתחומי-רב

גילמן10:00281'אשלמה בונימוביץ' פרופ?ארכיאולוגיה מהיארכיאולוגיה

גילמן361א10:00'אאורי יפתח' פרופלשון יוונית למתחיליםלימודים קלאסיים

גילמן10:00278'אר יחיל צבן"דגלגוליה של השטניות בספרות העברית: אשמדאיספרות

גילמן12:00281'אר גיא דרשן"ד(ב)מבוא למקרא מקרא

גילמן12:00220'אר אירית בק"דמבוא לצופיותת ואפריקה"מזה

גילמן12:00456'אר נורית צפריר"דתרגיל לדת ולתרבות האסלאםת ואפריקה"מזה

ווב12:001'אאילנה גומל' פרופניתוח סיפורת  אנגלית

גילמן12:00282'אר ננה אריאל"ד*טיעונים וכשלים: רטוריקה בחיי היומיוםתחומי-רב

גילמן12:00326'אר וייסמן כרמל"דשיח דיגיטליתחומי-רב

גילמן12:00317'אר לנגוט דפנה"דשיטות תארוך בארכיאולוגיהארכיאולוגיה

גילמן12:00361'אמר אמיר חרשלקראת מחקר קוגניטיבי של הקורא- הספרות במעבדה ספרות

גילמן12:00278'אר רז גרינברג"דבין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן: מנגה ואנימהמזרח אסיה

גילמן12:00277'אר אהוד הלפרין"דחברה ופוליטיקה בהודו העכשווית, דת:הינדואיזם חימזרח אסיה

רוזנברג14:00208'אמאירה פוליאק' פרופסוגיות מפתח- ספר בראשית מקרא

גילמן14:00144'אאורנה הררי' פרופמבוא לפילוסופיה יווניתפילוסופיה

ווב14:001'אר ניר עברון"דמבוא לתיאוריה אנגלית

רוזנברג14:002'אר פרומר יואב"ד Mourning in America: History and Cultureאנגלית

גילמן14:00220'אר אמיר גילן"דמוסד המלוכה במזרח הקדום - טקסט ותמונה ארכיאולוגיה

דוד-דן14:00210'אר מזור מעין"דלשון רומית למתחיליםלימודים קלאסיים

גילמן14:00278'אדרור בורשטיין' פרופהפלגה בסיפור תיבת נח: המבולספרות

גילמן14:00223'אר אורי סלע"דמהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו-'מבוא סין במזרח אסיה

גילמן14:00282'אר איתן בולוקן"דפילוסופיית הריקות בבודהיזם המזרח אסייתימזרח אסיה

רוזנברג16:00209'אמאירה פוליאק' פרופביזנטיון וארצות הנצרות: ב"מבוא לפרשנות המקרא בימימהמקרא

רוזנברג16:00103'איחזקאל מוצפי' פרופארמית חדשה מדוברת וכתובהבלשנות שמית

ווב16:00102'אר דורית שילה"דתנועות תרבותיות וזרמים אינטלקטואליים בצרפת תרבות צרפת

רוזנברג16:00102'אר ננה אריאל"דבחזרה לעתיד: פוטוריזםספרות

9.3' ום בי

גילמן08:00281'בר רחל שאול"ד21- מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה מזרח אסיה

רוזנברג10:00205'בר עינת גונן"דהלכה ומעשה: התגבשות התקן בעברית הישראליתלשון עברית

גילמן10:00281'בר עומר מיכאליס"דמבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הבינייםפילו יהודית 

גילמן10:00262'במודריק. ר ל"ד,לוי. ר י"דסוגיות מתקדמות: רצון, תודעה, נפש: שיעור יסודפילוסופיה

גילמן10:00326'בר דן טנא"דעשרה-מבוא לפילוסופיה במאה התשעפילוסופיה

גילמן10:00144'בבלהה מלמן' פרופ2020-1700, מגדר והיסטוריה: גברים ומודרניות, נשיםהיסטוריה כללית 

גילמן10:00220'בר און ברק"דת"מבוא להיסטוריה חברתית של המזהת ואפריקה"מזה

ווב10:001'בר יונתן סטבסקי"ד'  מבוא לתרבות אנגליה אאנגלית

גילמן10:00282'בר רונן סלמן צדקה"דיצורים פנטסטיים ונפשות אחרותתחומי-רב

גילמן10:00278'בר עידו יזרעלוביץ"דחוק וסדר בעולם הרומילימודים קלאסיים

רוזנברג10:002'בשמחה גולדין' פרופ(ממסעי הצלב ואילך)ב -ב "יהודים ונוצרים בימהי"היסטוריה של ע

גילמן10:00280'בכהן. אורי ש' פרופתחנות יסוד בספרות המערב : המצאת האדם המודרניספרות

גילמן10:00361'בר אריאל זינדר"דTraveling By Sea in the Middle Ages ספרות

ף"רשימת קורסים לשבוע הפתוח תש
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רוזנברג12:00104'בר עינת גונן"דתחביר עברילשון עברית

רוזנברג12:00206'בר מיכאל מאך"דJewish Philosophy in Greek Languageפילו יהודית 

גילמן12:00326'באייל זיסר' פרופמהפכה ומלחמת אזרחים, מחאה- המאבק על סוריה ת ואפריקה"מזה

רוזנברג12:001'בשיבי מייסון' גבמבוא לספרות ערבית מודרניתערבית ואסלאם

גילמן12:00282'בר עומר סרגי"דממצא וטקסט מתקופת הברזלארכיאולוגיה

גילמן12:00220'בר דבורה סוויני"דמגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקהארכיאולוגיה

גילמן12:00280'בר רוני שטאובר"דתודעת השואה בישראל- למשפט אייכמן" משפט קסטנר"בין י"היסטוריה של ע

גילמן12:00456'בר אייל דותן"דהפואטיקה של המקריספרות

גילמן12:00281'בר ליאורה צרפתי"דמדיה ומסורת ביפן וקוריאהמזרח אסיה

רוזנברג14:00105'בר חנן אריאל"דל"לשון חזלשון עברית

גילמן14:00144'בר דנה ריזנפלד"דמבוא לפילוסופיה של השפהפילוסופיה

גילמן14:00281'בר עליזה שניצר"דקוראן ופרשנותערבית ואסלאם

רוזנברג14:002'בורי'יריס ח'ג' פרופ20-השירה הפלסטינית במאה הערבית ואסלאם

גילמן14:00326'בר חיים דעואל לוסקי"דפסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשוויתתחומי-רב

גילמן14:00282'ביונתן פרייס' פרופאמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומאלימודים קלאסיים

גילמן14:00456'בגלילי שחר' פרופ(ברכט ואחרים, רילקה, מאן)ספרות גרמנית במאה העשרים ספרות

גילמן14:00223'בר ליאורה צרפתי"דמהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו-' מבוא יפן במזרח אסיה

גילמן14:00279'בגדעוני עפרה-גולדשטין' פרופחברה ותרבות ביפן המודרנית והעכשוויתמזרח אסיה

רוזנברג16:00204'בר חנן אריאל"דב"מדקדקי ימהלשון עברית

גילמן16:00282'ברון מרגולין' פרופמהי יהדות ומיהם היהודים-מבוא להגות היהודית בעת החדשהפילו יהודית 

רוזנברג16:00102'באדם אפטרמן' פרופקריאה בספר הזוהרפילו יהודית 

גילמן16:00307'בר יאיר לוי"דפילוסופיה של הנפשפילוסופיה

גילמן16:00326'בשי פרוגל' פרופעובדות ופרשנותתחומי-רב

רוזנברג16:001'בר אורנה ראובן"דפסיכואנליזה מפרספקטיבה של אהבה ותשוקה ביחסים הטיפולייםתחומי-רב

גילמן16:00220'בר גיא שטיבל"דהארכאולוגיה של קומראן ותופעת הנזירות: מאה שנים של בדידותארכיאולוגיה

רוזנברג16:00104'בר חן אדלסבורג"דת בספרות פוסטמודרנית/קורא-ת/יחסי מחברספרות

גילמן00:00456'בר נורית צפריר"דתרגיל לדת ולתרבות האסלאםת ואפריקה"מזה

11.3' יום ד

רוזנברג08:00102'דצבי-ישי רוזן' פרופ**קורס קריאה וכתיבה: מיומנויות יסודפילו יהודית 

גילמן08:00456'דר נורית צפריר"דמבוא למשפט מוסלמית ואפריקה"מזה

גילמן08:00326'דר חפץ שרון"דאנתולוגיה של משברים כלכליים: קפיטליזם במבחןתחומי-רב

רוזנברג10:002'דאסתי רידר אינדורסקי' גבמבט פמיניסטי- אקטיביזם ורב תרבותיות , תקשורתנשים ומגדר

רוזנברג10:00103'דרון מרגולין' פרופנחמן' ט לר"בין הבעשפילו יהודית 

גילמן10:00223'דדני רוה' פרופמבוא לפילוסופיה הודיתפילוסופיה

גילמן10:00278'דאורנה הררי' פרופהמפנה האריסטוטלי- המצאת הדברים : שיעור יסודפילוסופיה

גילמן10:00144'דאבשלום לניאדו' פרופהעולם היווני מדיוקלטיאנוס : מרומא לביזנטיוןהיסטוריה כללית 

רוזנברג10:001'דרקווליני'ר לטיציה צ"דמבוא לבלשנות שמיתבלשנות שמית

ווב10:00102'דאורי רובין' פרופהנביא מוחמד בפרשנות הקוראן ערבית ואסלאם

ווב10:001'דמר עמנואל הלפרין'הקולנוע הצרפתי הקלאסי בתרבות צרפת

גילמן361א10:00'דאורי יפתח' פרופלשון יוונית למתחיליםלימודים קלאסיים

גילמן10:00282'דמוטי גולני' פרופ1973-1948ישראל , מלחמת עשרים וחמש השניםי"היסטוריה של ע

רוזנברג10:00102'דר יובל שחר"דמיהודה המכבי ועד שמעון בן כוסבה: ריבונות יהודית במבחןי"היסטוריה של ע

גילמן10:00280'דכהן. אורי ש' פרופתחנות יסוד בספרות המערב : המצאת האדם המודרניספרות

רוזנברג12:00104'דר אילת קמינצקי"דקריאה בטקסטים קלאסייםלשון עברית

ווב14:001'דר ניר עברון"דמבוא לתיאוריה אנגלית

גילמן14:00305'דר רן הכהן"דקריאה בסיפורי היינריך פון קלייסטספרות

גילמן16:00456'דמאיר ליטבק' פרופפריחה ושקיעה- ת"הלאומיות במזהת ואפריקה"מזה

גילמן16:00305'דר מרים נסימוב"דת במאה העשרים"נישואין ומשפחה במזהת ואפריקה"מזה

גילמן16:00278'דקמילה אדנג' פרופמבוא לתיאולוגיה אסלאמיתערבית ואסלאם

גילמן16:00326'דר איתי שניר"דתיאוריה ומעשה: חשיבה ביקורתיתתחומי-רב

גילמן16:00282'דעודד ליפשיץ' פרופממלכת יהודה במבט היסטוריארכיאולוגיה

גילמן16:00306'דר רוני הלפרן"דהדקונסטרוקציה של הבית בספרות - סביבה עוינת ספרות
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רוזנברג18:00102'דר מיכאל מאך"דראשית המיסטיקה היהודיתפילו יהודית 

ווב18:00103'דאחמד' אלד שיח'ר ח"דספרות פלסטיניתערבית ואסלאם

גילמן18:00326'דר דורון אביטל"ד21-יזמות ואסטרטגיה במאה ה, תכנון: לוגיקה בפעולהתחומי-רב

גילמן18:00282'דר אורי סלע"דסדנת יזמות במזרח ודרום אסיהמזרח אסיה

12.3' ום הי

גילמן08:00280'הנוה חנה' פרופ?של מי הספרות הזאת- ספרות ומגדר נשים ומגדר

גילמן08:00456'הר נורית צפריר"דמבוא למשפט מוסלמית ואפריקה"מזה

גילמן08:00326'הנסקי'ר יובל גוז"דהמקרה של המדיה: ילדים ויצירתיותתחומי-רב

ווב10:00103'הר גבע שרון"דנשים בישראל בשנות המדינה הראשונות: בבית ובחוץנשים ומגדר

גילמן10:00278'הצבי טאובר' פרופ(רוסו, לוק, הובס)רעיון האמנה החברתית פילוסופיה

ווב10:001'הר יונתן סטבסקי"ד' מבוא לתרבות אנגליה אאנגלית

רוזנברג10:001'המר אביב שונפלדמבוא לסמנטיקהבלשנות

רוזנברג10:00205'המר יוסף הירשהנביאים בקוראןערבית ואסלאם

גילמן10:00326'הר אפרים דוידי"ד והמערכה לצדק חברתי20-אמריקה הלטינית במאה התחומי-רב

גילמן10:00279'הר נדיה אליס"דיסודות בניתוח רטוריתחומי-רב

גילמן10:00282'המאיר חזן' פרופ1939-1936, היישוב היהודי בימי המרד הערביי"היסטוריה של ע

גילמן10:00307'הבסקי'ר דינה ברדיצ"דח ברנר כסופר מודרניסט"יספרות

גילמן10:00220'הר בייקוביץ אביטל"דארגון וניהול בשוק הבינלאומי:עולם העבודה ביפן הגלובאליתמזרח אסיה

גילמן10:00280'הר עודד אבט"דדת וממשל בסין המודרנית ובטאיוואןמזרח אסיה

גילמן12:00277'המר דרור משעניספרות ונוכלותספרות

גילמן12:00279'המר אופיר מזרחיחברה ותרבות,כלכלה:שווקים ומסחר בהודו העכשוויתמזרח אסיה

גילמן12:00282'היעקב רז' פרופמשמעת וספונטניות באמנות יפן,צורה ושבירת צורהמזרח אסיה

ווב14:001'הר להד כנרת"דביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותנשים ומגדר

גילמן14:00282'המאיר חזן' פרופבית ודרך: הקיבוץי"היסטוריה של ע

גילמן14:00306'המיכאל גלוזמן' פרופסיפורה של שנה בשירה העברית - 1955ספרות

גילמן14:00144'הר רועי צהר"דבודהיזם בהודומזרח אסיה

גילמן14:00279'הר רעות הררי"ד"מודרנה"ממסורת ל:"טכנולוגיה וחברה ביפן,רפואה,מדעמזרח אסיה

גילמן16:00277'הר עליזה שניצר"דהאסלאם הקדום בראי האסלאם המודרניערבית ואסלאם

גילמן16:00307'הבסקי'ר דינה ברדיצ"דהתיאוריה והפילוסופיה הספרותית של מיכאיל בחטיןספרות


