 30יולי 2017
ז' אב תשע"ז

לתלמידי החוג להיסטוריה של המזה"ת

תכנית לימודים מ"א בשנה– תשע"ח 2018-2017
שלום רב לכולם,
לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ח ( )22.10.2017להלן מספר הבהרות בנוגע לסדרי הלימודים
בחוג היסטוריה של המזה"ת:
הנחיות כלליות לרישום הממוחשב לתשומת לבכם!
הרישום לשנה"ל תשע"ח ייערך דרך מזכירות החוג בלבד.
* הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם תחלו בהליך הרישום לקורסים.

זמני פתיחת הרישום
שנה א' –  28.09.2017יום ה' בין השעות 14:00 – 16:00
סטודנט אשר לא שילם שכ"ל לפחות  10ימים לפני בצוע הרישום הממוחשב ,לא יוכל
לבצע רישום.
הרישום נעשה אך ורק דרך מזכירות החוג.
הרישום לתוכנית הלימודים נערך פעם אחת בשנה ,לקראת תחילת שנה"ל תשע"ח.
הרישום הינו שנתי (כלומר,לשלושה סמסטרים).
ציונים לא יינתנו בטלפון .זאת בהוראת רשויות האוניברסיטה!
הציונים ידווח בלוח ההודעות בלבד(רצ"ב לינק) ,כמו כן ,עדכונים שוטפים כגון:
הודעות כלליות ,ביטולי שיעורים ,שינויים חדרי לימוד).
https://hevraonline.haifa.ac.il/~sforms
בכתובת:
עבודות תרגיל  /סמינריון יש להגיש בשני עותקים (עותק קשיח ועותק אלקטרוני)
למזכירות החוג בלבד .עבודה שלא תעבור דרך מזכירות החוג לא תטופל.
סיום 17.01.2018 :
תחילת סמסטר א' תשע"ח 25.10.2017 :
סיום06.06.2018 :
תחילת סמסטר ב' תשע"ח 07.03.2018 :
סיום05.09.2018 :
תחילת סמסטר קיץ תשע"ח13.06.2018 :
יקבע בהמשך
תאריך בחינת גמר:

חשוב :הקפידו להדפיס את רשימת הקורסים אליהם נרשמתם ולוודא כי כל
הרישום אכן התבצע לסמסטר א'  +ב' וקיץ.
האחריות למעקב מערכת השעות ולהתאמתה לתקנות תכנית הלימודים
מוטלת על התלמיד בלבד.
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קורסי מ"א
קוד הקורס
סמסטר א'
123.4446 08:00 – 12:00
106.4005 12:00 – 14:00
106.4004 14:00 – 18:00
106.4006 18:00 – 20:00
סמסטר ב'
104.3689 08:00 – 12:00
106.4005 12:00 – 14:00
116.3516 14:00 – 18:00
106.4006 18:00 – 20:00
סמסטר קיץ
106.4007 08:00 – 12:00
106.4008 12:00 – 16:00
106.4009 16:00 – 20:00

סוג הקורס שש"ס הערות

שם הקורס

שיעור

היסטוריה ימית של עולם האסלאם מהמאה ה 7-עד המאה
ה( –16-ד"ר חסן חלילה)
פוליטיקה ,חברה ותרבות במצרים המודרנית חלק א'– (ד"ר שיעור
עידו שחר)
שיעור
שיטות מחקר והיסטוריוגרפיה – (ד"ר ערן סגל)
מוסלמים ,יהודים ונוצרים בראשית האסלאם :מפגשים מהסוג שיעור
האישי חלק א' – (ד"ר אוריאל סימונסון)
שיעור
שיעור

תולדות היהודים בעולם האסלאם – (ד"ר שי סורגו)
פוליטיקה ,חברה ותרבות במצרים המודרנית חלק ב' – (ד"ר
עידו שחר)
שיעור
טקסט וטקס :מגדר וזהות :נשים יהודיות באימפריה
העות'מאנית (תרבות הלאדינו) – (ד"ר גילה הדר)
מוסלמים ,יהודים ונוצרים בראשית האסלאם :מפגשים מהסוג שיעור
האישי חלק ב' – (ד"ר אוריאל סימונסון)
כלכלה ,חברה ודמוגרפיה במרחב הערבי לאחר מלחמת
העולם שנייה– (פרופ' און וינקלר)
חברה פלסטינית בעת החדשה – (פרופ' מחמוד יזבק)
הסכסוך הסוני-שיעי – (ד"ר ירון פרידמן)

4
4

קורס שנתי

4
קורס שנתי
4
4

קורס שנתי

4
קורס שנתי

שיעור

4

שיעור
שיעור

4
4

הלימודים במסלול מ"א ללא תזה בשנה – מתקיימים ביום ד' בין השעות 20:00-08:00
(סמסטר א' ,סמסטר ב' וסמסטר קיץ)
שימו לב -
חובות מסלול ב' –  36שש"ס עפ"י החלוקה הבאה:
6
1
2
1

סמינר  /תרגיל (ס"ת) – כל אחד  4שש"ס (מתוכם  3סמינריונים ו 3-תרגילים)
( 4שש"ס)
תרגיל היסטוריוגרפיה (קורס חובה)
( 8שש"ס)
קורס מחוץ לחוג (מדרג  3עד )5
בחינת גמר

אנו מאחלים לכם שנה טובה ופוריה,
מזכירות החוג.
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