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29.8.22 

 -:  תשפ"ג(לשנה"ל )  לתואר מוסמך רשימת השיעורים
 

 ש נ ה    א'

 הערות שעה יום  שש"ס שם המרצה שם הקורס מס' קורס

 קורסים משותפים לכלל המסלולים

 01א124.4003
 01ב124.4004

 ()* אנליזה מתקדמת
  12-14 ג' 4 פרופ' יובל שקד

 01א124.4009
 01ב124.4010

תיאוריה וביקורת באמנויות 
 )*(הבימה 

  14-16 ה' 4 פרופ' יובל שקד

 קומפוזיציה

 01א124.4000
 01ב124.4001

  –קבוצות התמחות 
 שנה א' 

  8-10 ה' 3 פרופ' עודד זהבי

 01א124.5200
 01ב124.5201

  10-12 ה' 4 פרופ' עודד זהבי תזמור מתקדם

 'בש נ ה    

  שעה יום שש"ס שם המרצה שם הקורס מס' קורס

 קומפוזיציה

 01א124.5000
 01ב124.5001

  8-10 ה' 3 פרופ' עודד זהבי ' )*(בשנה  –קבוצות התמחות 

 מוסיקה ותרבויות בנות זמננו

 01א219.4011
שיטות מחקר אתנוגרפיות 

 ואיכותניות
  10-14 ה' 4 ד"ר נאדים כרכבי

 

 לשני המסלולים ושלוש ההתמחויות)*( קורס משותף 
 חובת בחירה לתלמידי מסלול ב' )**(

 

 סמינריונים)**(

 הערות שעה יום שש"ס שם המרצה שם הקורס מס' קורס

 קומפוזיציה

 01א124.5312
מוסיקה פוגשת אמנויות 

 אחרות
  8-12 ג' 4 פרופ' איתן שטיינברג

  01א124.4346

 01ב124.4347

יצירתו והגותו של הלמוט 

 לאכנמן
  12-14 ה' 4 פרופ' יובל שקד

 ריתמוסיקולוגיה היסטו

 01א124.4230
 01ב124.4231

  10-12 ה 4 ד"ר אלון שב הביצוע המוסיקלי כמחקר

 מוסיקה ותרבויות בנות זמננו

  8-12 ג' 4 ד"ר אביגיל ווד פסקול לבידוד 01ב124.4318

 חוגמתוך ה 3-4קורסי בחירה דרג 

 הערות שעה יום שש"ס שם המרצה שם הקורס מס' קורס

 10-12 ב' 2 תומר ברוך מוסיקה וטכנולוגיה מתקדמים 01א124.3245
קדם דרישה, מוסיקה 

 וטכנולוגיה

 קדם דרישה הרמוניה 12-14 ה' 2 ד"ר אלון שב ניתוח שירים בפופ וברוק 01ב124.4659

 01א124.4700
 01ב124.4701

  10-12 א' 4 ד"ר אלון שב גיתמעבדה מוסיקולו

 01א124.4412
 01ב124.4413

  12-14 ג' 4 פרופ תייסיר אליאס תורת המקאם
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 .ובהיצע הקורסים מערכת השעותתכניות הלימודים שימו לב, ייתכנו שינויים ב

 

 חו בדואר אלקטרוני.(, והודעות יישלMoodleאתר החוג, ובפורום תלמידי החוג )במערכת בעדכונים יתפרסמו באופן רציף 

למידע על הקורסים )תקצירים, ימים , שעות, חדרי לימוד וכו'( יש לגלוש באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה, 

http://www.haifa.ac.ilהחוג למוסיקה  , או לעיין ברשימות שעל גבי לוחות המודעות שלפ"גתש ", תחת הכותרת "קטלוג קורסים

 .באתר האינטרנט של החוגאו 

 שוב, חשוב:

אם תלמיד/ה נרשם/ת לקורס מסוים ומחליט/ה אח"כ לבטל את ההשתתפות בו, עליו/ה לבטל את הרישום במועד שנקבע לביצוע 

מיד/ה בקורס )גם אם לא השתתף/ה בו( ויידרש/תידרש שינויים במערכת. אם לא יעשה/תעשה כן, הוא/היא ייחשב/תיחשב תל

 לשלם עבורו. על התלמיד/ה להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו/עליה ללמוד באותה שנה, כולל לקורסי סמסטר ב', כולם.
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