
 מערכת שעות לתואר שני שנה"ל תש"פ, המחלקה לגאוגרפיה וסביבה כתום – חובה           תכלת – סמינריונים

 בחירה – צהוב

 

  

 יום                                                                                     

 שעות

 שני ראשון

 סמסטר ב  10:00-12:00
75-990-01 

 היסטוריה, תיאוריה וגישות בתכנון עירוני

 סמסטר ב 
75-382-01 

 יישומים מרחביים במערכות מידע גאוגרפיות
 (10:00-13:00)הרצאה 

 סמסטר א 12:00-14:00
75-990-01 

 היסטוריה, תיאוריה וגישות בתכנון עירוני

 סמסטר ב
75-924-01 

הגירה בעידן הגלובליזציה: ממדים פוליטיים, 
 כלכליים ותרבותיים

 

 סמסטר ב 
75-382-02 

 יישומים מרחביים במערכות מידע גאוגרפיות
 (13:00-14:00)מעבדה 

 שנתי 14:00-16:00
75-978-01 

 סמינר מחלקתי לתואר שני ושלישי )מפגש פעם בשבועיים(
 

 סמסטר א
75-939-01 

 איקונוגרפיה פיסיקלית
 

 סמסטר ב
75-967-01 

 פיתוח בממ"ג באמצעות פייתון
 (14:00-17:00)הרצאה 

 סמסטר א 16:00-18:00
75-013-01 

 וחברתיים אקולוגייםהיבטים -גנים ופארקים 

 סמסטר ב
75-987 
 תכניות מתאר בישראל: תכנון ויישוםסמינריון 

 סמסטר א
75-014-01 

 QGISקרטוגרפיה דיגיטאלית בסביבת 
 

 סמסטר ב
75-967-02 

 פיתוח בממ"ג באמצעות פייתון
 (17:00-18:00)מעבדה 

 סמסטר ב  18:00-20:00
75-987 

 סמינריון תכניות מתאר בישראל: תכנון ויישום

 סמסטר א
75-336-01 

 במערכות מידע גאוגרפיות ב'נושאים מתקדמים 

 סמסטר ב
75-315-01 

 לשימור ופיתוח AUTOCAD MAP -יישומים ב

 )הרצאה(
 

 סמסטר ב
75-816-01 

 עיצוב גבולות מדינת ישראל
 

 סמסטר א   20:00-22:00
75-336-01 

 נושאים מתקדמים במערכות מידע גאוגרפיות ב'

 סמסטר ב
75-315-02 

 לשימור ופיתוח AUTOCAD MAP -יישומים ב

 (21:00)מעבדה עד 
 



 * בחלק מהקורסים יש סיורים וחלק מהקורסים הם סדנאות, יש לעקוב אחר הדרישות לסיורים וסדנאות באתר המחלקה ובלוח הסיורים המחלקתי

 נ"ז, שנתי 2 -תכנון שימור ואקולוגיה במרחב העירוני""  75-983* קורס בחירה מתוקשב 

 נ"ז, סמסטר ב' 1 –"שיווק ירוק"   75-965*קורס בחירה מתוקשב 

 המחלקה.על בסיס מקום פנוי, הרשמה דרך מזכירות  -נ"ז( 1דיני תכנון ובנייה ) 99-532נ"ז(,  1דיני איכות הסביבה ) 999-019* קורסי בחירה נוספים מהפקולטה למשפטים: 

 ע"פ החלטת המחלקה המערכת נתונה לשינויים  *

 יום                                                                                          

 שעות

 רביעי שלישי

 סמסטר א   08:00-10:00
75-142-01 

 מבוא לאקולוגיה
 

 

 סמסטר ב  10:00-12:00
75-988 

 מערכת השמש

 סמסטר א
75-221-01 

 מבוא לאיכות הסביבה
 

 

 סמסטר א 12:00-14:00
75-373-01 

 -יסודות מערכות מידע גאוגרפיות )הרצאה מ
 (15:00עד  12:00

 

 סמסטר ב
75-339 

 תקופות הקרח

 סמסטר א
75-151 

 תחבורה ואיכות הסביבה

 סמסטר ב
75-942 

 גאוכימיה של מים

 סמסטר א 14:00-16:00
75-373-02 

יסודות מערכות מידע גאוגרפיות )מעבדה 
 ( 15:00-16:00מ

 סמסטר א 
75-871-01 

 גישות במדיניות סביבתית
 
 

 

 סמסטר א 16:00-18:00
75-405-01 

 סמינריון אוקיינוסים
 

 סמסטר ב
75-123-01 

מבוא לחישה מרחוק של 
 הסביבה
 (16:00-19:00)הרצאה 

 סמסטר ב
75-989-01 

 סמינריון בנושא נוף וסביבה

 סמסטר א
75-219-01 

 שינויים גלובליים
 

 סמסטר ב
75-951-01  

 כלכלה סביבתית

 סמסטר א 18:00-20:00
75-405-01 

 סמינריון אוקיינוסים
 

 סמסטר ב
75-123-01 

מבוא לחישה מרחוק של 
 הסביבה

 (19:00-20:00)מעבדה 
 

 סמסטר ב
75-989-01 

 סמינריון בנושא נוף וסביבה

 סמסטר ב 
75-975-01  
 חוסן עירוני


