21ספטמבר1122
ט'אלולתשע"ו

לתלמידיהחוגלהיסטוריהשלהמזה"ת

תכניתלימודים–תשע"ז1122-1122
שלום רב לכולם,
לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ז ( )5100102102להלן מספר הבהרות בנוגע לסדרי הלימודים
בחוג היסטוריה של המזה"ת:

הנחיותכלליותלרישוםהממוחשבלתשומתלבכם!
הרישום הממוחשב לשנה"ל תשע"ז ייערך דרך האינטרנט בלבד0הנחיות מפורטות לרישום
בדף מכתב לסטודנטים (קישור לדף נמצא באתר החוג)
* הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם תחלו בהליך הרישום לקורסים0
זמניפתיחתהרישום


שנהא'–2191191122יוםא'ביןהשעות21011–21011
שנהב'–1291191122יוםד'ביןהשעות21011–21011
שנהג'–1191191122יוםג'ביןהשעות22011–21011
סטודנט אשר לא שילם שכ"ל לפחות  01ימים לפני בצוע הרישום הממוחשב ,לא יוכל
לבצע רישום0
הרישום נעשה אךורק באמצעות האינטרנט0
הרישום לתוכנית הלימודים נערך פעם אחת בשנה ,לקראת תחילת שנה"ל תשע"ז0
הרישום הינו שנתי (לשני הסמסטרים) תוך אפשרות לביצוע שינויים (ביטולים או
תוספות) בשבוע הראשון של תחילת סמסטר א' ו-ב' בלבד (לאחר חלון הזמן שיוקצה
לכל תלמיד יוכל לערוך שינוים במערכת כל יום משעה  22:11עד  14:11מתאריך
 2300102102ועד לתאריך (1200002102סמסטר א')0
בבואך להשתמש ברישום הממוחשב רצוי להכין מראש את מערכת השיעורים כולל
מספרי הקורסים שברצונך ללמוד (ניתן לראות את מערכת הלימודים באתר החוג
0http://mideast.haifa.ac.il
חובותאנגלית–סטודנטיםחייביםעפ"יתקנוןהאוניברסיטהלסייםחובותאנגלית
עדסוףשנתהלימודיםהשנייהלתוארכתנאימעברלשנהג'9סטודנטאשרלא
יעמודבתנאיזהלאיוכלללמודקורסיםמדרג91
ציונים לא יינתנו בטלפון משום סיבה וזאת בהוראת רשויות האוניברסיטה! הציונים
ידווחו באינטרנט ויפורסמו באתר החוג תחת הקישור "ציונים"0
במסגרתהלימודיםיערךסיורלימודימדישנה–סטודנטחייבלצאתלסיורלימודי
אחדלפחותבמהלךהשנההראשונהללימודיו(ניתןיהיהלהכירב–2נ"זעבור
סיורלימודיאחדבלבד)9
עבודות תרגיל/פרוס'/סמינריון יש להגיש בשני עותקים (עותק קשיח ועותק אלקטרוני)
למזכירות החוג בלבד 0עבודה שלא תעבור דרך מזכירות החוג לא תטופל0
הודעות0
עדכונים שוטפים ניתן לראות באתר החוג http://mideast.haifa.ac.il:
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החוג להיסטוריה של המזה"ת אוניברסיטת חיפה  50913טל' 10-4209522
פקס 10-4209402 :

מבנהתוכניתהלימודים
במסגרת הלימודים מסלול הדו-חוגי בחוג להיסטוריה של המזה"ת סטודנט מחוייב ללמוד קורסים
בהיקף21נ"ז בחוג מזה"ת במהלך התואר הראשון0
קורסיבחירהמדרךהרוח -בהתאם למסלול הלימוד כמפורט בטבלת קורסי הבחירה
קורסיחובהשנהא'
קודהקורס
סמסטרא'
01200110
01200025
01204012
01204210
01204410
סמסטרב'
01202012
01200025
01200015
01204012
01204412
01204512
02500111
01204115

סוגהקורס נ"ז

שםהקורס
מבוא -התקופה המוסלמית הקלאסית
כתיבה מדעית
ערבית ספרותית רמה א'
ערבית מדוברת מתחילים א'
פרסית/תורכית מתחילים חלק א'

הערות

שיעור
תרגיל
שיעור
שיעור
שיעור

5
2
5
2
2

קורס חובה ,תנאי מעבר לשנה ב'
קורס חובה ,תנאי מעבר לשנה ב'
רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית
רק לתלמידי מסלול ערבית מדוברת
רק לסטודנטים המעוניינים במסלול עם השפה הפרסית

מבוא – לתקופות האימפריות הגדולות שיעור
תרגיל
כתיבה מדעית
שיעור
מבוא לדת אסלאם
שיעור
ערבית ספרותית רמה ב'
שיעור
פרסית /תורכית מתחילים חלק ב'
שיעור
ערבית מדוברת מתחילים ב'
תרגיל
תרגיל מתודולוגי (אוריינות מידע)
סיור
סיור לימודי

0
2
0
5
2
2
2
0

קורס חובה ,תנאי מעבר לשנה ב'
קורסחובהרקלסטודנטיםהמתחיליםבסמסטרב'
קורס חובה מתוקשב ,תנאי מעבר לשנה ב'
רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית
רק לסטודנטים המעוניינים במסלול עם השפה הפרסית
רק לתלמידי מסלול ערבית מדוברת
תרגיל מתוקשב קורס חובה שנתי ,תנאי מעבר לשנה ב'
קורס חובה (בשנה הראשונה)

טבלתקורסיבחירהלפימסלוליהלימוד(במהלך  5שנות תואר הב"א)0

מסלוללימוד

קורסיבחירה

מסלול דו-חוגי הכולל  0רמות בערבית ספרותית  +טכסטים למסיימי רמה ד'
מסלול דו-חוגי בשפה הפרסית

 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 4נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 2נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 2נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 2נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)
 4נ"ז (קורסי בחירה מחוץ לחוג)
בהתאמה אישית עם מזכירות החוג0

מסלול דו-חוגי בשפה תורכית
מסלול דו-חוגי עם ערבית מדוברת ברמות מתחילים ומתקדמים
מסלול דו-חוגי ללא לימודי ערבית  -לדוברי ערבית שפת-אם

מסלול דו-חוגי לבעלי פטור חלקי מערבית עם אפשרות בחירה בערבית מדוברת ברמות
מתחילים ומתקדמים

שימולב –
מבוא – האימפריות הגדולות (קורס חובה  ,המשך לקורס מבוא התקופה המוסלמית הקלאסית)0
כתיבה מדעית קורס חובה שנה א' סמסטר א'0
קורס "אוריינות מידע" הוא תרגיל מתוקשב  -הסבר והדרכה עליו תקבלו בשיעור הראשון של קורס0
מידע הנוגע למפגשים במהלך סמסטר א' במסגרת הקורס "אוריינות מידע" בהםישבהםחובתנוכחות
יעודכן בהמשך בהודעות שבאתר החוג0
הערה 0לכל מידע נוסף אודות הקורס "אוריינות מידע" ,ניתן לפנות למרכזת ביה"ס להיסטוריה ,גב' חלי
תמיר קומה  ,21טל'010-4201025 :
סטודנטים הלומדים במסלול השפה הפרסית נדרשים ללמוד קורס מתחילים (א'  +ב')  ,קורס מתקדמים
(א'  +ב') ובסיום קורס חובה "עיונים בטכסטים נבחרים בפרסית"0
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החוג להיסטוריה של המזה"ת אוניברסיטת חיפה  50913טל' 10-4209522
פקס 10-4209402 :

קורסיחובהשנהב'

קודהקורס
סמסטרא'

שםהקורס

01202141
01204005
01204415
01204010
סמסטרב'
01202140
01202205
01204009
01204410
01204012

סוגהקורס נ"ז הערות

שיעור
פרו"ס
היחסים הבין ערביים והזירה המזה"ת חלק א' שיעור
שיעור
ערבית ספרותית רמה ג'
שיעור
פרסית/תורכית מתקדמים חלק א'
שיעור
ערבית מדוברת מתקדמים א'

3
2
5
2
2

יש לבחור פרו"סאחד מבין המוצעים בסמסטר א' או ב'
קורס חובה שנתי ,תנאי מעבר לשנה ג'
רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית
רק לסטודנטים המעוניינים במסלול עם השפה הפרסית
רק לתלמידי מסלול ערבית מדוברת

שיעור
פרו"ס
היחסים הבין ערביים והזירה המזה"ת חלק ב' שיעור
שיעור
מבוא המזרח התיכון לאחר מלחמת העולם
הראשונה
שיעור
ערבית ספרותית רמה ד'
שיעור
פרסית/תורכית מתקדמים חלק ב'
שיעור
ערבית מדוברת מתקדמים ב'

3
2
0

יש לבחור פרו"סאחד מבין המוצעים בסמסטר א' או ב'
קורס חובה שנתי ,תנאי מעבר לשנה ג'
קורס חובה שנה ב' ,תנאי מעבר לשנה ג'

5
2
2

רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית
רק לסטודנטים המעוניינים במסלול עם השפה הפרסית
רק לתלמידי מסלול ערבית מדוברת


שימולב -
סטודנטים הלומדים במסלול השפה הפרסית נדרשים ללמוד קורס מתחילים (א'  +ב')  ,קורס מתקדמים
(א'  +ב') ובסיום קורס חובה "עיונים בטכסטים נבחרים בפרסית"0
טבלתקורסיבחירהלפימסלוליהלימוד(במהלך  5שנות תואר הב"א)0

מסלוללימוד

קורסיבחירה

מסלול דו-חוגי הכולל  0רמות בערבית ספרותית  +טכסטים למסיימי רמה ד'
מסלול דו-חוגי בשפה הפרסית

 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 4נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 2נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 2נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 2נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)
 4נ"ז (קורסי בחירה מחוץ לחוג)
בהתאמה אישית עם מזכירות החוג0

מסלול דו-חוגי בשפה תורכית
מסלול דו-חוגי עם ערבית מדוברת ברמות מתחילים ומתקדמים
מסלול דו-חוגי ללא לימודי ערבית  -לדוברי ערבית שפת-אם

מסלול דו-חוגי לבעלי פטור חלקי מערבית עם אפשרות בחירה בערבית מדוברת ברמות
מתחילים ומתקדמים
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החוג להיסטוריה של המזה"ת אוניברסיטת חיפה  50913טל' 10-4209522
פקס 10-4209402 :


קורסיחובהשנהג'

קודהקורס
סמסטרא'

שםהקורס

01205211
01204002
01205402
01205455
סמסטרב'
01205011
01205414

סוגהקורס נ"ז הערות

סמינריון
כלכלת המזרח התיכון
טכסטים למסיימי רמה ד' בערבית ספרותית
טכסטים לדוברי ערבית
עיונים בטכסטים נבחרים בפרסית

שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
תרגיל

2
0
5
0
0

יש לבחור סמינריוןאחד מבין המוצעים בסמסטר א' או ב'
קורס חובה,
רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית
רק תלמידי מסלול לדוברי ערבית שפת-אם
סטודנטים הלומדים במסלול פרסית הקורס חובה

סמינריון
היסטוריה חברתית של המזה"ת
טכסטים לדוברי ערבית

שיעור
שיעור
שיעור

2
0
0

יש לבחור סמינריוןאחד מבין המוצעים בסמסטר א' או ב'
קורס חובה
רק תלמידי מסלול לדוברי ערבית שפת-אם

שימולב -
סטודנטים הלומדים במסלול השפה הפרסית נדרשים ללמוד קורס מתחילים (א'  +ב')  ,קורס מתקדמים
(א'  +ב') ובסיום קורס חובה "עיונים בטכסטים נבחרים בפרסית"0
רק סטודנטים אשר התחילו את הלימודים בתשע"ז  ,יש לבחור אחד מבין שני המבואות בשנה ג' (כלכלת
המזרח התיכון או היסטוריה חברתית של המזה"ת)0

טבלתקורסיבחירהלפימסלוליהלימוד(במהלך  5שנות תואר הב"א)0

מסלוללימוד

קורסיבחירה

מסלול דו-חוגי הכולל  0רמות בערבית ספרותית  +טכסטים למסיימי רמה ד'
מסלול דו-חוגי בשפה הפרסית

 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 4נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 2נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 2נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 2נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)
 4נ"ז (קורסי בחירה מחוץ לחוג)
בהתאמה אישית עם מזכירות החוג0

מסלול דו-חוגי בשפה תורכית
מסלול דו-חוגי עם ערבית מדוברת ברמות מתחילים ומתקדמים
מסלול דו-חוגי ללא לימודי ערבית  -לדוברי ערבית שפת-אם

מסלול דו-חוגי לבעלי פטור חלקי מערבית עם אפשרות בחירה בערבית מדוברת ברמות
מתחילים ומתקדמים

חשוב :הקפידו להדפיס את רשימת הקורסים אליהם נרשמתם ולוודא כי כל
הרישום אכן התבצע לסמסטר א'  +ב' 0
האחריותלהרכבתמערכתהשיעורים,למעקבאחריהולהתאמתהלתקנות
תכניתהלימודים
מוטלתעלהתלמידבלבד9

אנומאחליםלכםשנהטובהופוריה,
מזכירותהחוג0
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החוג להיסטוריה של המזה"ת אוניברסיטת חיפה  50913טל' 10-4209522
פקס 10-4209402 :

