21ספטמבר1122
ט'אלולתשע"ו

לתלמידימ"אבחוגלהיסטוריהשלהמזה"ת

תכניתלימודים–תשע"ז1122-1122
שלום רב לכולם,
לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ז ( )5100108102להלן 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'–12.12.1122יוםה'ביןהשעות21011–21011
שנהב'–12.12.1122יוםה'ביןהשעות21011–21011
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  88:11עד 14:11
מתאריך  8300108102ועד לתאריך ( 1200008102סמסטר 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
ציונים לא יינתנו בטלפון משום סיבה וזאת בהוראת רשויות האוניברסיטה! הציונים
ידווחו באינטרנט ויפורסמו באתר החוג תחת הקישור "ציונים"0
הודעות0
עדכונים שוטפים ניתן לראות באתר החוג http://mideast.haifa.ac.il:


חשוב :הקפידו להדפיס את רשימת הקורסים אליהם נרשמתם ולוודא כי כל
הרישום אכן התבצע לסמסטר א'  +ב' 0
האחריותלהרכבתמערכתהשיעורים,למעקבאחריהולהתאמתהלתקנות
תכניתהלימודים
מוטלתעלהתלמידבלבד.
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קורסימ"א
קודהקורס
סמסטרא'
212.0012
62141601
62141211
6014.621
621412.1
סמסטרב'
212.0111
62141201
62141606

סוגהקורס שש"ס הערות

שםהקורס

שיעור
הדרכתכתיבתעבודותמ"א–
הרומן הערבי ככלי לחקר המזה"ת :מגדר,
סמינריון /
תרבות וספרות
תרגיל
דת
,
חברה
:
הרעלה
ומאחורי
מבעד לעדשה
סמינריון /
ותרבות באיראן המהפכנית בראי הקולנוע
תרגיל
זרמים אסלאמיים בין דרום ומערב אסיה
סמינריון /
(קורס בשפה האנגלית)
תרגיל
מאחורי המספרים:דמוגרפיה פוליטית במזרח סמינריון /
התיכון
תרגיל
גישותולבטיםבמחקרההיסטורי
(היסטוריוגרפיה)–
היסטוריוגרפיה תורכית עות'מאנית
משפט מוסלמי :היבטים היסטוריים,
סוציולוגיים ואנתרופולוגיים

0
0

קורסחובהלמסלולעםתזה(חובהשנהא')


0
0

קורסמשותףעםהחוגלמזרחאסיה

0

יוםשישי

שיעור

0

קורסחובהמסלולעםתזהומסלולללאתזה

סמינריון /
תרגיל
סמינריון /
תרגיל

0
0

יוםשישי

אנאשימולבכיימיהלימודלתוארשניהםיוםג'ויוםו'סמסטרא'וסמסטרב'
שימולב -
מסלולא'–11שש"ס ,לא כולל שפות ,עפ"י החלוקה הבאה:
סמינר  /תרגיל (ס"ת) – כל אחד  0שש"ס (מתוכם  8סמינריונים ו 5-תרגילים)
3
( 0שש"ס)
תרגיל היסטוריוגרפיה (קורס חובה)
0
( 0שש"ס)
סמינר הדרכת כתיבת עבודות מ"א (קורס חובה)
0
( 2שש"ס)
קורס בחירה מחוץ לחוג (מדרג  5עד )3
8
הגשת עבודת גמר מחקרית (תיזה)
0
שפות – בנוגע לשפה מזרחית נוספת (פרסית/תורכית) יש להתייעץ עם יו"ר ועדת מ"א
מסלולב'–12שש"ס ,לא כולל שפות ,עפ"י החלוקה הבאה:
סמינר  /תרגיל (ס"ת) – כל אחד  0שש"ס (מתוכם  5סמינריונים ו 5-תרגילים)
2
( 0שש"ס)
תרגיל היסטוריוגרפיה (קורס חובה)
0
( 2שש"ס)
קורס בחירה מחוץ לחוג (מדרג  5עד )3
8
בחינת גמר
0


אנומאחליםלכםשנהטובהופוריה,
מזכירותהחוג0
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