סמסטר א'  -תשע"ח
שעה
08:00 – 10:00

10:00 – 12:00

12:00 – 14:00

יום ראשון
ערבית מדוברת – מתחילים א'
(ירון פרידמן) ()106.7301

יום שני
היסטוריה כלכלית – שיעור
(און) ()106.3200

יום שלישי
ערבית ספרותית תלמידי החוג
רמה א'
(נחמה) ()106.7106

ערבית ספרותית תלמידי החוג
רמה ג'
(נחמה) ()106.7103
טקסטים לדוברי ערבית -
התגבשות התפיסה הסורית
בכתבי משכילים – (פרומה)
()106.3816

כתיבה מדעית (אוריאל)
קבוצה )106.1123( 1

ערבית מדוברת – מתקדמים א'
(ירון פרידמן) ()106.7401

ערבית ספרותית חבצלות
רמה א'
קבוצה + 1קבוצה 2
()106.7111
ערבית ספרותית תלמידי החוג
רמה א'
(נחמה) ()106.7106

היסטוריה כלכלית – שיעור
(און) ()106.3200
היחסים הבין ערביים
והזירה המזה"ת –
אינטרסים ,זהויות ותנאים
פוליטיים פנימיים
קורס שנתי  -חלק א'
(מחמוד) ()106.2070

סמינריון ב"א – תרבות,
פוליטיקה וחברה בסוריה
המודרנית (פרומה)
()106.3606
ערבית ספרותית חבצלות
רמה א'
קבוצה + 1קבוצה 2
()106.7111
משפט מוסלמי :היבטים
היסטוריים ,סוציולוגיים
ואנתרופולוגיים – מ"א – (עידו
שחר) ()106.4121
משפט מוסלמי :היבטים
היסטוריים ,סוציולוגיים
ואנתרופולוגיים – מ"א – (עידו
שחר) ()106.4121
ערבית ספרותית תלמידי החוג
רמה ג' (נחמה) ()106.7103

תורכית – מתחילים א' (סעידה)
()106.7601

ערבית ספרותית חבצלות
רמה ג'
()106.7113

ערבית מדוברת מתקדמים א'
(ירון פרידמן) ()106.7401
טקסטים לדוברי ערבית -
התגבשות התפיסה הסורית
בכתבי משכילים – (פרומה)
()106.3816
ערבית ספרותית חבצלות
רמה ג'
()106.7113
תורכית – מתחילים א' (סעידה)
()106.7601

ערבית מדוברת – מתחילים א'
(ירון פרידמן) ()106.7301
סמינריון ב"א – תרבות,
פוליטיקה וחברה בסוריה
המודרנית (פרומה)
()106.3606

מועצת חוג

פרסית –מתקדמים א' (שילה)
()106.7703
טכסטים למסיימי רמה ד'
תלמידי החוג (נחמה)

טכסטים למסיימי רמה ד' -

יום רביעי
מבוא לתקופה המוסלמית
הקלאסית – שיעור (אוריאל)
()106.1001

יום חמישי
ערבית ספרותית תלמידי החוג
רמה א'
(נחמה) ()106.7106

פרסית – מתחילים א' (דניאל)
()106.7701

מבוא לתקופה המוסלמית
הקלאסית – שיעור (אוריאל)
()106.1001

פוליטיקה ודיפלומטיה,
כלכלה וחברה ,דת ותרבות
ועוד באיראן :עיונים
בטכסטים נבחרים בפרסית
(סולי) ()106.3833

פרוס' – איראן בעת החדשה
(סולי) (סגור לחבצלות)
()106.2638

תרגיל היסטורי  -תמורות
ותהליכים במצרים באביב
הערבי ולאחריו( -עידו)
()106.2645

ערבית ספרותית תלמידי החוג
רמה ג'
(נחמה) ()106.7103

פרסית – מתחילים א' (דניאל)
()106.7701

פרוס' – מצרים בעת החדשה
(עידו שחר) ()106.2012

פוליטיקה ודיפלומטיה,
כלכלה וחברה ,דת ותרבות
ועוד באיראן :עיונים
בטכסטים נבחרים בפרסית
(סולי) ()106.3833
מבוא להיסטוריה עולמית
קורס שנתי (חובה שנה א')
()123.1112

פרוס' – איראן בעת החדשה
(סולי) (סגור לחבצלות)
()106.2638
טכסטים למסיימי רמה ד' –
חבצלות
()106.3827

יום שישי
מבעד לעדשה ומאחורי הרעלה:
חברה ,דת ותרבות באיראן
המהפכנית בראי הקולנוע –
מ"א – (סולי) ()106.4065

מבעד לעדשה ומאחורי הרעלה:
חברה ,דת ותרבות באיראן
המהפכנית בראי הקולנוע –
מ"א – (סולי) ()106.4065

שעה

יום ראשון
()106.3834

14:00 – 16:00

פרסית –מתקדמים א' (שילה)
()106.7703
פרוס' – תורכיה בעת החדשה
(יובל) ()106.2010
פרוס' – תורכיה בעת החדשה
(יובל) ()106.2010

יום שני

יום שלישי
חבצלות

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

טכסטים למסיימי רמה ד'
תלמידי החוג (נחמה) ()106.3834

16:00 – 18:00

הדרכת כתיבת עבודות מ"א
(מחמוד) ()106.4409

תורכית – מתקדמים א'
(סעידה) ()106.7603

הדרכת כתיבת עבודות מ"א
(מחמוד) ()106.4409

תורכית – מתקדמים א'
(סעידה) ()106.7603

פרוס' – מצרים בעת החדשה
(עידו שחר) ()106.2012

סטודנטים לידיעתכם:
תלמידי שנה א'
חובה להירשם לקורס מבוא לתקופה המוסלמית הקלאסית – ( 106.1001דר' אוריאל סימונסון) חובה שנה א' (סמסטר א').
חובה להירשם לקורס מבוא לתקופות האימפריות הגדולות– ( 106.2406דר' יובל בן-בסט)(חובה שנה א בשנה"ל תשע"ז) (סמסטר ב').
חובה להירשם לקורס מבוא לדת האסלאם– ( 106.1103פרופ' יצחק ויסמן) – קורס מתוקשב ! (חובה שנה א) (סמסטר ב').
חובה להירשם לקורס היסטוריה עולמית (ד"ר עידן שרר) – קורס שנתי (סמסטר א' –  123.1112וסמסטר ב' – )123.1113
או "מהי היסטוריה בחיפה?" (בסמסטר ב' – ( .)123.1119חובה שנה א).
חובה להירשם לקורס המתודולוגי ,סמס' ב' – ( 123.1000אוריינות מידע ,ד"ר יהודית ברונשטיין) – קורס מתוקשב ! (חובה שנה א).
תלמידי שנה ב'
חובה להירשם לקורס היחסים הבין ערביים והזירה המזה"ת-חלק ב'  -קורס שנתי (סמסטר א'(+)106.2070סמסטר ב'(.) )106.2071
חובה להירשם לקורס מבוא המזרח התיכון לאחר מלחמת העולם הראשונה –  106.2643פרופ' און וינקלר (סמסטר ב').
תלמידי שנה ג'
חובה להירשם לקורס אחד מבין שני קורסי המבוא  :מבוא להיסטוריה כלכלית (סמסטר א' – )106.3200
או מבוא להיסטוריה חברתית (סמסטר ב' – .)106.3100

מקרא:
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
בית ספר להיסטוריה
חבצלות
מ"א
שפות

