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 חדר שם מרצה שם הקורס שעה יום

 א

8-10 
הרנסנס המאוחר נושאים במוסיקה של 

 והברוק המוקדם
 322 ד"ר אלון שב

 322 פרופ' יובל שקד מבוא לניתוח יצירות 10-12

 322 פרופ' איתן שטיינברג פונקטקונטר 12-14

 324 פרופ' יובל שקד תמה, פיתוחים ואופקיםכתיבה  –תיווי  12-14

 322 פרופ' איתן שטיינברג סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית 14-16

 322 פרופ' איתן שטיינברג אנסמבלים 16-18

 206 טליה הופמן האדם וקיבתו 18-20

 ב

 325 "ר דן כהןד תקדמיםאלתור ג'אז למ 8-10

 322 ד"ר עירית יונגרמן תימוסיקה ישראל 10-12

 011 תומר ברוך 1קבוצה  –מוסיקה וטכנולוגיה  10-12

 322 ד"ר עירית יונגרמן מבוא לתולדות המוסיקה המערבית 12-14

 011 תומר ברוך מוסיקה וטכנולוגיה למתקדמים 12-16

 322 ד"ר תומר הישג פיתוח קול 15-16

 322 ד"ר תומר הישג מקהלה 16-19

 ג

8-12 
פוגשת אמנויות מוסיקה  – ב"א /סמינריון מ"א

 אחרות
 322 פרופ' איתן שטיינברג

 011 ומר ברוךת 2קבוצה  –מוסיקה וטכנולוגיה  8-10

 322 פרופ' תייסיר אליאס מבוא למוסיקה ערבית 10-12

 322 פרופ' יובל שקד אנליזה מתקדמת 12-14

 019 מאירה אשר מעשיפוליריתמיקה  12-14

 324 יאיר השחר מוסיקה במערב אפריקה – ב"א /סמינריון מ"א 14-18

 322 ד"ר נילי בלקינד מבוא לאתנומוסיקולוגיה 14-18

 320 פרופ' תייסיר אליאס ופרשנות מוסיקלית מיומנויות ביצוע 14-19

 ד

 322  התנסות קהילתית )אחת לחודש( 8-10

 206 פרופ' עתי ציטרון צמתים בתרבות 8-10

 322 ד"ר מעיין צדקה הרמוניה  10-12

 324 ד"ר ענבל גוטר נושאים במוסיקה של המאה העשרים 10-12

 324 ד"ר מעיין צדקה פיתוח שמיעה 12-14

 324 פרופ' תייסיר אליאס תורת המקאם 12-14

 322 גוטר ד"ר ענבל מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית 14-16

 322 פרופ' תייסיר אליאס יהודית-התזמורת הערבית 16-19

 ה

 206 לורנד-ד"ר דורית ברחנא תיאוריה וביקורת באמנויות הבימה 8-10

 322 ד"ר ענבל גוטר פיתוח שמיעה מתקדמים 8-10

 322 פרופ' איתן שטיינברג קבוצת התמחות בקומפוזיציה )מ"א( 10-12

10-12 
לעוגב של י.ס מוסיקה  –מ"א / ב"א סמינריון 

 באך
 324 "ר אלון שבד

 324 ד"ר אלון שב מקורות, פילולוגיה ועריכה 12-14

 322 ד"ר ענבל גוטר הרמוניה מתקדמים 12-14

 322 פרופ' איתן שטיינברג קומפוזיציה 14-16

 011 ד"ר אלון שב מעבדה מוסיקלית 17-19

 

 


