מערכת שעות -לתוכנית פסיכודאלי
יום א'

יום ב'

סמסטר א'

08:00-10:00

יום ג'

יום ד'

יום ה'

מבוא 111.1210

מבוא 111.1010

מבוא 111.1210

מבוא 111.1010

מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית

מבוא לאמנות ימה"ב

מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית

מבוא לאמנות ימה"ב

ד"ר סוניה קלינגר(אולם )715

פרופ' ענת צ'ריקובר (אולם )715

ד"ר סוניה קלינגר (אולם )715

פרופ' ענת צ'ריקובר (אולם )715

שנה א'-חלק 1

שנה א'-חלק 1

שנה א'-חלק 2

שנה א'-חלק 2

10:00-12:00

תרגיל :כלי מחקר בתולדות האמנות
ד"ר אמה מעין-פנר

קב
שנה א' -תרגיל בחירה
111.1470 1

12:00-14:00

תיאוריות אישיות

תרגיל :כלי מחקר בתולדות האמנות

ד"ר אלון רז

פרופ' ענת צ'ריקובר

212.2245

קב 3

שנה א'

שנה א' -תרגיל בחירה

14:00-16:00

תרגיל :כלי מחקר בתולדות האמנות
ד"ר אמה מעין-פנר
קב 111.1470 2

שנה א' -תרגיל בחירה

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה
ד"ר אופרי בר נדב
212.1230

שנה א'

18:00-20:00

מבוא לסטטיסטיקה

מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר ניצה ברקן

ד"ר אופרי בר נדב

212.1237

212.1230

שנה א'

שנה א'

סמסטר ב'
8.00-10.00

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

מבוא 111.1710

מבוא לאמנות האסלאם
ד"ר בלהה מור (אולם )715

מבוא 111.1610
מבוא לאמנות מודרנית
פרופ' אסתר לוינגר (אולם )715

מבוא 111.1710

מבוא לאמנות האסלאם
ד"ר בלהה מור (אולם )715

מבוא 111.1610
מבוא לאמנות מודרנית
פרופ' אסתר לוינגר (אולם )715

שנה א'-חלק 1

שנה א'-חלק 1

שנה א'-חלק 2

שנה א'-חלק 2

10:00-12:00

פסיכופתולוגיה

תרגיל :ניתוח יצירות

מבוא פסיכו -פיזיולוגיה

גב' יפעת מזרחי

ד"ר אמה מעיין-פנר

ד"ר אופרי בר נדב
212.1046

212.1232

שנה

שנה א'

א'+ב(לתלמידים שלא עשו לפני שנה)

12:00-14:00

פסיכופתולוגיה

תרגיל :ניתוח יצירות

שיטות מחקר כמותי ואכותני

גב' יפעת מזרחי

ד"ר אמה מעיין-פנר

ד"ר תחיה עשת

212.1232

212.1236

שנה א'

שנה א'

14:00-16:00
16:00-18:00

פסיכולוגיה התפתחותית /בר נדב

ד"ר אופרי בר נדב

תרגיל :ניתוח יצירות
ד"ר יוני אשר (אולם )613

212.1231

שנה א'

18:00-20:00

מבוא 111.1410

פסיכולוגיה התפתחותית /בר נדב

מבוא 111.1410

מבוא לאמנות הרנסנס

ד"ר אופרי בר נדב

מבוא לאמנות הרנסנס

ד"ר יוני אשר

(אולם )715

212.1231

שנה א'

ד"ר יוני אשר

(אולם )715

יום ה'

