החוג לציוויליזציות ימיות -מערכת קורסים תשע"ח
סמסטר א':
-חובה מסלול א'

שעות
10:00–08:00

 -חובה מסלול ב'

יום ב'

דיג בים התיכון מימי קדם ועד
היום
דר' דור אדליסט
120.3804

קורס ים -תיכון א'
12:00–10:00

)בית ספרי(
227.4007

 -בחירה

-סמינרים

יום ג'
הים האיגאי בתקופת הברונזה
פרופ' אסף יסעור-לנדאו
120.2048
פרשנות ארכיאולוגית של
מאספים חופיים
פרופ' רות שחק-גרוס
120.3801

14:00–12:00

16:00–14:00

ציוויליזציות ימיות א'

כלים גיאוכימיים בארכיאולוגיה

דר' אסף יסעור -לנדאו

דר' גיא סיסמה

120.2101

120.3802

גיאוארכיאולוגיה כללית
וחופית
פרופ' רות שחק-גרוס
120.3803

סמינר בין -תחומי

שיטות מחקר מתקדמות
בארכיאולוגיה חופית וימית
)כולל שבוע שטח בפברואר(

18:00–16:00

פרופ' אסף יסעור -לנדאו
דר' עמנואל ננטה
 2 120.3096שש"ס
הקורס יועבר בעברית ואנגלית

חקר הים תיכון
18:00-20:00

דר' דרור אנג'ל
120.5001

חדשנות ושיטות מדעיות
בחקר הים
דר' דרור אנג'ל
120.4073

דר' דרור אנג'ל
120.3044

*קורס במכון הבין-אוניברסיטאי באילת יוכר כחלק מתוכנית הלימודים ,עד היקף של  4שש"ס.

יום ד'

סמסטר ב':
שעות

יום ב'

יום ג'

10:00–08:00

כתיבה מדעית
דר' דבורה צויקל
120.3601

ספינות וספנות בעידן המפרש
דר' דבורה צוויקל

ים -תיכון ב' )בית ספרי(

14:00–12:00

120.3066

227.4017

12:00–10:00

חפירה לימודית למקרו ומיקרו
ארכיאולוגיה חופית
)שבועיים שטח ביולי(
פרופ' אסף יסעור -לנדאו
פרופ' רות שחק -גרוס

יום ד'

חוק ומשפט ימי בינלאומי
ד"ר חסן חלילה
120.2025

120.4072
הפלגת מחקר
ד"ר דרור אנג'ל
120.3070
)פגישות אחת לשבועיים 2 ,שש"ס(
16:00–14:00

18:00–16:00

18:00-20:00

שיטות סקר
דר' דבורה צוויקל
120.3041
)פגישות אחת לשבועיים 2 ,שש"ס(

ציוויליזציות ימיות ב'
דר' גיל גמבש
120.2047

מיקרופלאונתולוגיה
דר' סימונה אבנעים -כתב
120.3805

-חובה מסלול א'

 -חובה מסלול ב'

סמינר בין -תחומי
פרופ' רותי שחק -גרוס
120.5002

היסטוריה ים תיכונית :זמן,
מרחב ,חברה
דר' גיל גמבש
דר' צור שלו
108.3793
)בשיתוף החוג להיסטוריה כללית(

 -בחירה

-סמינרים

קורסים נוספים אליהם נעשה הרישום בסמסטר ב':
• הפלגת מחקר ) ,(120.3070הפלגה מחקרית של כ 4-ימים במהלך סמסטר ב' ומפגשים פעם
בשבועיים במהלך הסמסטר.
• שיטות סקר ) ,(120.3041שבוע שטח בין הסמסטרים ומפגשים פעם בשבועיים במהלך סמסטר ב'
הסטודנטים בשני המסלולים מחויבים בפעילויות הבאות:
.1

סיורים )קורס מס'  ,120.3071רישום לשני הסמסטרים( 6 :סיורים במהלך התואר.

.2

ארבעה ימי מחקר בים :במסגרת הפלגת מחקר חוגית או קורסים ומחקרים אחרים בחוג.

