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גילמן10:00220'אשלמה בונימוביץ' פרופי משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים"הארכיאולוגיה של אארכיאולוגיה 

גילמן10:00281'אגליה דור' גבהפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן לימודי מזרח אסיה

גילמן10:00282'אר גד בן שפר"דתמורות בפסיכואנליזה בת זמננו: החתול של פרוידתחומי -רב

רוזנברג10:00205'אר אסנת ברתור"דק"ספרות המקרא על רקע תרבויות המזה? האומנם-עם לבדד ישכוןתרבות עברית 

גילמן12:00278'אר סקוט אורי"דחברה ותרבות, היסטוריה: 2016-1654, יהודי ארצות הבריתי"היסטוריה של ע

גילמן12:00279'אר עידית אלפנדרי"דצדק ופמיניזם בקולנוע ובספרותספרות 

גילמן12:00280'אר ליאורה צרפתי"דקוריאה המודרניתלימודי מזרח אסיה

גילמן12:00282'אאילנה גומל' פרופNarrative Analysis Analysisניתוח סיפורת  אנגלית

גילמן12:00326'אר חנה לבנת"דיוצר ומדיה, תקופה: מעשיות האחים גרים- מגרים לוולט דיסני  תחומי -רב

רוזנברג12:00106'אר גיא דרשן"דמסורות ומקורות: סיפורי בראשיתתרבות עברית 

גילמן14:00223'אר אורי סלע"דמבוא לתולדות סין  ותרבותהלימודי מזרח אסיה

גילמן14:00281'אר מזור מעין"דמבוא לספרות רומיתלימודים קלאסיים

גילמן14:00282'איורם כהן' פרופמבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתבארכיאולוגיה 

יד אבנר14:00115'איצחק אומר' פרופ*גיאוגרפיה חברתית של העירגיאוגרפיה 

גילמן16:00317'אר רפי צרקין סדן"דעולמו הספרותי והפילוסופי של דוסטויבסקיספרות 

גילמן16:00455'אאנדריאה רוטשטיין' פרופלשון רומית למתחיליםלימודים קלאסיים

יד אבנר16:00115'אר אמנון קרטין"דאדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני, טריטוריהגיאוגרפיה 

רוזנברג16:00106'אר נועם מזרחי"דלשון המקרא וסגנונותרבות עברית 

גילמן10:00223'באיימי סינגר' פרופמנית'מבוא לתולדות האימפריה העותת "היסטוריה של המזה

גילמן10:00144'בעובדיה עזרא' פרופמבוא לתורת המוסרפילוסופיה 

גילמן10:00281'בר רחל שאול"דסין ויפן והמזרח התיכוןלימודי מזרח אסיה

גילמן10:00307'בר מיכל ארבל"דמעגנון עד קסטל בלום: סיפורים על כתיבהספרות 

גילמן10:00326'במר רענן שנירקריאה בפרויד ובממשיכי דרכו: תורת היצרים בפסיכואנליזהתחומי -רב

ווב10:001'בחנה וירט נשר' פרופIntro to American Cultureמבוא לתרבות אמריקה אנגלית

יד אבנר10:0013'בר משה גבעוני"ד*גיאוגרפיה של תעופהגיאוגרפיה 

רוזנברג10:002'בשמחה גולדין' פרופ(1400עד שנת )ב -ב "יהודים תחת שלטון הנצרות בימההיסטוריה של עם ישראל

גילמן12:00144'ביונתן פרייס' פרופהקיסר הראשון ברומא: אוגוסטוסהיסטוריה כללית 

גילמן12:00220'ביובל גדות' דר?הארכיאולוגיה מהיארכיאולוגיה 

גילמן12:00279'בר איילה קלמפרר"דבין עובדה לאגדה, בין הגלוי לנסתר: נשים וגברים ביפן המסורתיתלימודי מזרח אסיה

גילמן12:00280'בקמילה אדנג' פרופ**מבוא לתיאולוגיה אסלאמיתלימודי ערבית

גילמן12:00281'בר רוני שטאובר"דמיתוס ומציאות: השפעת השואה על הקמת מדינת ישראלי"היסטוריה של ע

גילמן12:00282'בר נעם רייזנר"דShakespeareשקספיר  אנגלית

גילמן12:00306'בר מירה צורף"דת כערוץ לביקורת "קולנוע במזה-דברים שרואים מכאן לא רואים משםת "היסטוריה של המזה

גילמן12:00326'בר חיים דעואל לוסקי"דהתיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרניתחומי -רב

יד אבנר12:00115'בדרור אבישר' פרופ*יסודות ההידרוגיאולוגיהגיאוגרפיה 

רוזנברג12:002'בר עליזה בזק"ד?איך יוצאים מזה- סרבנות גט לימודי נשים 

גילמן14:00220'בר דבורה סוויני"ד**מצרים ושכנותיהארכיאולוגיה 

גילמן14:00223'בר ליאורה צרפתי"דמבוא לתולדות יפן  ותרבותהלימודי מזרח אסיה

גילמן14:00277'בר מרינה ניזניק"דסטיריקן ופילוסוף, היסטוריון,סופר, בולגקוב. א.מתחומי -רב

גילמן14:00279'בר משה מורד"דת ואפריקה"המוסיקה של המזהת "היסטוריה של המזה

יד אבנר14:00120'בעודד פוצטר' פרופ*מבוא לאקלים ובעיות הסובבגיאוגרפיה 

רוזנברג14:00103'בר עליזה בזק"דעל אהבה אינטימיות ופשרה ביהדותלימודי נשים 

רוזנברג14:00104'ביורם ארדר' פרופהיישוב היהודי בבבל מהכיבוש המוסלמי ועד נפילת החליפות י"היסטוריה של ע

גילמן16:00144'בחגי כנען' פרופמבוא לאסתטיקהפילוסופיה 

גילמן16:00326'בר דרור בורשטיין"דמרחב בספרות ילדים ישראליתתחומי -רב

ווב16:001'בר עופר נורדהיימר נור"ד**הטוב הרע והמכוער: גברים וגבריותלימודי נשים 

רוזנברג16:001'בר מחמוד כיאל"דמבוא לספרות ערבית מודרניתלימודי ערבית

רוזנברג16:00103'בר איתמר ברנר"דעיונים במסכת יבמות: בין יהודים לנוכרים, בין גברים לנשיםתרבות עברית 

גילמן08:00456'גר מיכל יערי"דסעודיה על פרשת דרכים ת "היסטוריה של המזה

גילמן10:00144'גר ענת מטר"דמבוא לפילוסופיה של השפהפילוסופיה 

גילמן10:00220'גשלמה בונימוביץ' פרופי משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים"הארכיאולוגיה של אארכיאולוגיה 

גילמן10:00278'גבנימין זאס' פרופ**אמנות ארץ ישראל בכלקולית ובתקופת הברונזהארכיאולוגיה 

גילמן10:00280'גפולק אביטל- בינה' גבמשמעויות של הגירה בסין:  על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחרלימודי מזרח אסיה

גילמן10:00326'גר דנה אולמרט"דיצירות מופת בשירה העברית החדשהספרות 

גילמן362א10:00'גאברמוביץ-רחל צלניק' פרופלשון יוונית למתחיליםלימודים קלאסיים

יד אבנר10:00115'גראובן-ר אורנה צפריר"דעיר ופרברגיאוגרפיה 

גילמן12:00279'גר דוד רוטמן"דמבוא לאגדה ולספרות העממיתספרות 

3.3.2016 - 28.2.2016רשימת קורסים לשבוע פתוח - ש לסטר וסאלי אנטין "הפקולטה למדעי הרוח ע
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גילמן12:00326'גר עידן שמעוני"דמקורות רעיוניים ומודלים- ניהול תחומי -רב

ווב12:001'גר נירית קדמון"דמבוא לסמנטיקהבלשנות 

רוזנברג12:00106'גר אשמן אהובה"דייצוגה של ממלכת ישראל בספר מלכיםתרבות עברית 

גילמן14:00144'גגדי אלגזי' פרופמבוא פרקטי לתיאוריה: עושים היסטוריההיסטוריה כללית 

גילמן14:00223'גק'ר רוני פרצ"דמבוא לתולדות הודו  ותרבותהלימודי מזרח אסיה

גילמן14:00277'גר אורית רוזין"דבונים אומהי"היסטוריה של ע

גילמן14:00280'גר מעין מזור"דנאומי מופת- כוחן של מילים תחומי -רב

גילמן14:00282'גיורם כהן' פרופס"האלף השלישי והאלף השני לפנה- מבוא לתרבויות מסופוטמיה ארכיאולוגיה 

גילמן14:00326'גר דנה אולמרט"ד**יסודות השירספרות 

ווב14:001'גר ענת מטר"דעשרה-מבוא לפילוסופיה במאה התשעפילוסופיה 

רוזנברג14:00106'גר נועם מזרחי"דחבקוק ופשרותרבות עברית 

גילמן16:00144'גצבי טאובר' פרופמבוא לפילוסופיה חדשהפילוסופיה 

גילמן16:00220'גר דבורה סוויני"דמגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקהארכיאולוגיה 

גילמן16:00281'גר להד כנרת"דביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותלימודי נשים 

גילמן16:00282'גר עומר סרגי"דמבוא להיסטוריוגרפיה מקראיתארכיאולוגיה 

גילמן16:00305'גר אורית רוזין"דמדינת ישראל בעשור הראשוןי"היסטוריה של ע

גילמן16:00326'גר עופר נורדהיימר נור"דאהבה וזהות דיגיטליים, מין: פוסט פורנוגרפיה ברשתתחומי -רב

ווב16:001'גמר עמנואל הלפרין2ויקטור הוגו לימודי צרפת

גילמן10:00144'דר דני רוה"דמבוא לפילוסופיה הודיתפילוסופיה 

גילמן10:00280'דר רז שמואל סגל"דנוסייד'מבוא ללימודי גתחומי -רב

גילמן10:00307'דמוסנזון-מירי שפר' פרופמדע וטכנולוגיה בעולם האסלאםת "היסטוריה של המזה

ווב10:001'דמר עמנואל הלפרין2מולייר לימודי צרפת

רוזנברג10:001'דר אירנה בוטויניק רתם"דשפה ומח/יסודות הבלשנות התיאורטיתבלשנות 

גילמן12:00144'דר שרון וייסר"דמבוא לפילוסופיה יווניתפילוסופיה 

גילמן12:00220'דר דבורה סוויני"דדת ומאגיה במצרים העתיקהארכיאולוגיה 

גילמן12:00279'דר עירן דורפמן"ד'תיאוריה צרפתית  במאה העשרים בספרות 

גילמן12:00281'דסשה רונית שוורץ' גבמהשאיפה לחיי נצח ועד הטיפול במחלות: התגבשות הרפואה בחאןלימודי מזרח אסיה

גילמן12:00282'דאילנה גומל' פרופNarrative Analysis Analysisניתוח סיפורת  אנגלית

רוזנברג12:001'דקמילה אדנג' פרופמבוא להלכה אסלאמיתלימודי ערבית

גילמן14:00220'דר שטיבל גיא"דסוגיות של גלובליזציה מול התנגדות- בין ירושלים ורומא ארכיאולוגיה 

גילמן14:00279'דר משה מורד"דת ואפריקה"המוסיקה של המזהת "היסטוריה של המזה

גילמן14:00280'דר רן הכהן"דממלכת שבא להיילה סלאסי: אתיופיה ודימוייהספרות 

גילמן14:00282'דר מזור מעין"דמבוא לספרות רומיתלימודים קלאסיים

יד אבנר14:00120'דיובל פורטוגלי' פרופמבוא לסביבת האדם: מקום סביבה, מרחבגיאוגרפיה 

גילמן16:00144'דר אמיר טייכר"דרפובליקת ויימארהיסטוריה כללית 

גילמן16:00278'דר ערן רולניק"דסוגיות נבחרות בחשיבה פסיכואנל: היסטוריה וזיכרון, פסיכואנליזהתחומי -רב

גילמן16:00282'דר ארז יוסקוביץ"דהדרך הפתלתלה מהבודהיזם - להיות בודהה או להרוג את הבודהה לימודי מזרח אסיה

גילמן16:00326'דר מיכל ארבל"דמבוא היסטורי: הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונותספרות 

גילמן18:00456'ד'מאיר ליטב' פרופפריחה ושקיעה : ת"הלאומיות במזהת "היסטוריה של המזה

גילמן18:00278'דד מתן גרינגר"עוכלי תיאורטי לניהול אפקטיבי- דיני החוזיםתחומי -רב

יד אבנר16:00104'דיצחק שנל' פרופסכנות סביבתיות בעירגיאוגרפיה 

גילמן10:00279'הר ננה אריאל"דקונבנציות וקלישאות, אנרים'זספרות 

גילמן10:00281'הר גלית אבימן"דאמנות בודהיסטית באסיהלימודי מזרח אסיה

גילמן10:00282'הר דוד רוטמן"דקריאה רב תחומית: תחנות יסוד במדעי הרוחתחומי -רב

ווב10:001'החנה וירט נשר' פרופIntro to American Cultureמבוא לתרבות אמריקה אנגלית

גילמן12:00326'הר גליה נושבסקי"דיסודות בניתוח רטוריתחומי -רב

רוזנברג10:001'הר נירית קדמון"דמבוא לסמנטיקהבלשנות 

גילמן12:00278'העוזי רבי' פרופישראל והעולם הערבי, איראןת "היסטוריה של המזה

גילמן12:00277'המר עדיאל פורטוגלימוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן,אנשים:פולחן צלילילימודי מזרח אסיה

גילמן12:00280'המר דרור משעני**אמריקה ודמות הבלשספרות 

גילמן12:00281'הר עליזה שניצר"ד**קוראן ופרשנותלימודי ערבית

גילמן12:00282'הר נעם רייזנר"דShakespeareשקספיר אנגלית

גילמן14:00279'הר רונן סלמן צדקה"דהחוויה הנאראטיביתספרות 

גילמן14:00282'הר חפץ שרון"ד?העוקץ האמריקאי - 2008המשבר הכלכלי של שנת תחומי -רב

גילמן14:00307'הר רחל שאול"דמיקומה של מזרח אסיה :21- מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה לימודי מזרח אסיה

ווב14:001'המאיר חזן' פרופהיישוב בין שתי מלחמות העולםי"היסטוריה של ע

גילמן16:00144'הץ"דוד כ' פרופ2016 - 1350תולדות הנצרות היסטוריה כללית 

גילמן16:00277'המר ליאור רוזנברגחברתיות וכלכליות בסין, סוגיות פוליטיות: לבנות את הכפריםלימודי מזרח אסיה


