סמסטר ב'  -תשע"ח
שעה
08:00 – 10:00

10:00 – 12:00

יום שלישי
ערבית ספרותית לתלמידי
החוג
רמה ד' (נחמה)
()106.7107
סמנריון מ"א – איציק חדש
"פונדמנטליזם אסלאמי,
משיחיות יהודית" ()106.4090
סמנריון מ"א – איציק חדש
"פונדמנטליזם אסלאמי,
משיחיות יהודית" ()106.4090

יום רביעי
מבוא מתקדם שנה ב' –
המזרח התיכון לאחר מלחמת
העולם הראשונה (און)
()106.2643
כתיבה מדעית סגור לחבצלות
(אוריאל)
קבוצה )106.1123( 2
כתיבה מדעית אוריאל
קבוצה )106.1123( 1

יום ראשון
ערבית מדוברת – מתחילים ב'
(ירון פרידמן) ()106.7302

ערבית ספרותית לתלמידי
החוג רמה ב'
(נחמה) ()106.7102
תורכית – מתחילים ב'
(סעידה) ()106.7602

ערבית ספרותית לתלמידי
החוג רמה ב'
(נחמה) ()106.7102
ערבית ספרותית חבצלות
רמה ד'
()106.7114

פרסית – מתחילים ב' (דניאל)
()106.7702

ערבית מדוברת –
מתקדמים ב'
(ירון פרידמן) ()106.7402

היסטוריה חברתית – שיעור –
(עידו שחר) ()106.3100

ערבית ספרותית לתלמידי
החוג
רמה ד' (נחמה) ()106.7107
ערבית ספרותית חבצלות
רמה ב'
קבוצה  + 1קבוצה 2
()106.7112

יום שני
מבוא מתקדם שנה ב' –
המזרח התיכון לאחר מלחמת
העולם הראשונה (און)
()106.2643

פרו"ס – החברה הפלסטינית
עד  :1948תהליכי שינוי
והתהוות–(מחמוד) ()106.2642

יום חמישי
ערבית ספרותית לתלמידי
החוג
רמה ד' (נחמה)
()106.7107

היחסים הבין ערביים והזירה
המזה"ת – אינטרסים,
זהויות ותנאים פוליטיים
פנימיים
קורס שנתי  -חלק ב' (עידו)
()106.2071
ערבית ספרותית לתלמידי
החוג רמה ב'
(נחמה) ()106.7102

סמינריון ב"א – האליטה
הפלסטינית מ 1840-ועד
 :1936אליטה חברתית או
מנהיגות פוליטית?
(מחמוד) ()106.3036

ערבית מדוברת – מתחילים ב'
(ירון פרידמן) ()106.7302
12:00 – 14:00

ערבית ספרותית חבצלות
רמה ד'
()106.7114
פרסית – מתקדמים ב' (שילה)
()106.7704

פרו"ס – החברה הפלסטינית
עד  :1948תהליכי שינוי
והתהוות–(מחמוד) ()106.2642

תורכית – מתחילים ב'
(סעידה) ()106.7602

14:00 – 16:00

פרסית – מתקדמים ב' (שילה)
()106.7704

סמנריון ב"א – א"י בשלהי
התקופה העות'מאנית (ד"ר
יובל בן-בסט) ()106.3077

מועצת חוג

ערבית מדוברת – מתקדמים
ב' (ירון פרידמן) ()106.7402

תרגיל היסטורי – פלסטין/א"י
במאה ה 18-המנהיגות של
דאהר אל-עומר אל-זידאני
ואחמד באשא אל-ג'זאר –
(מחמוד) ()106.2644

ערבית ספרותית חבצלות
רמה ב'
קבוצה  + 1קבוצה 2
()106.7112
תרגיל היסטורי ב"א – "כנגד
המשטר :מרי,מחאה ומהפכה
באיראן" (() 106.3837דר' סולי
שאהוור)

פרסית – מתחילים ב' (דניאל)
()106.7702

היסטוריה חברתית – שיעור –
(עידו שחר) ()106.3100

סמינריון ב"א – האליטה
הפלסטינית מ 1840-ועד
 :1936אליטה חברתית או
מנהיגות פוליטית?
(מחמוד) ()106.3036
תורכית – מתקדמים ב'
(סעידה) ()106.7604

מבוא לתקופות האימפריות
הגדולות והאימפריה
העות'מאנית – שיעור
(חובה שנה א) (ד"ר יובל בן-
בסט)()106.2406

מבוא להיסטוריה עולמית
קורס שנתי (חובה שנה א')
()123.1113
תורכית – מתקדמים ב'
(סעידה) ()106.7604

מבוא לתקופות האימפריות
הגדולות והאימפריה
העות'מאנית – שיעור
(חובה שנה א) (ד"ר יובל בן-
בסט)()106.2406

יום שישי
גישות ולבטים במחקר
ההיסטורי (היסטוריוגרפיה) –
מ"א – (ערן) ()106.4520

גישות ולבטים במחקר
ההיסטורי (היסטוריוגרפיה) –
מ"א – (ערן) ()106.4520

שעה
16:00 – 18:00

18:00 – 20:00

יום ראשון
סמנריון ב"א – א"י בשלהי
התקופה העות'מאנית (ד"ר
יובל בן-בסט) ()106.3077

יום שני
מהי היסטוריה בחיפה ?
יכול לשמש כקורס מחליף
להיסטוריה עולמית
(בית ספר להסטוריה –
)123.1119

יום שלישי
תרגיל היסטורי ב"א – "כנגד
המשטר :מרי,מחאה ומהפכה
באיראן" (() 106.3837דר' סולי
שאהוור)
סמנריון מ"א  -מאחורי
המספרים:דמוגרפיה פוליטית
במזרח התיכון (פרופ' און
וינקלר)
()106.4076
סמנריון מ"א  -מאחורי
המספרים:דמוגרפיה פוליטית
במזרח התיכון (פרופ' און
וינקלר)
())106.4076

יום רביעי
מהי היסטוריה בחיפה ?
יכול לשמש כקורס מחליף
להיסטוריה עולמית
(בית ספר להסטוריה –
)123.1119
תרגיל הסטורי ב"א -
האסלאם הפוליטי ()106.2058
(פרופ' יצחק ויסמן)

יום חמישי

יום שישי

תרגיל הסטורי ב"א -
האסלאם הפוליטי ()106.2058
(פרופ' יצחק ויסמן)

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

