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לתלמידי החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם

תכנית לימודים ב"א – תש"פ 2020-2019
שלום רב לכולם,
לקראת פתיחת שנה"ל תש"פ ( )27.10.2019להלן מספר הבהרות בנוגע לסדרי הלימודים
בחוג ללימודי המזה"ת והאסלאם:
הנחיות כלליות לרישום הממוחשב לתשומת לבכם!
הרישום הממוחשב לשנה"ל תש"פ ייערך דרך האינטרנט בלבד .הנחיות מפורטות לרישום
בדף מכתב לסטודנטים (קישור לדף נמצא באתר החוג)
* הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם תחלו בהליך הרישום לקורסים.
זמני פתיחת הרישום
שנה א' –  16.09.2019יום ב' בין השעות 16:00 – 14:00
שנה ב' –  24.09.2019יום ג' בין השעות 15:00 – 13:00
שנה ג' –  24.09.2019יום ג' בין השעות 15:00 – 13:00
סטודנט אשר לא שילם שכ"ל לפחות  10ימים לפני ביצוע הרישום הממוחשב ,לא יוכל לבצע
רישום.
הרישום נעשה אך ורק באמצעות האינטרנט.
הרישום לתוכנית הלימודים נערך פעם אחת בשנה ,לקראת תחילת שנה"ל תש"פ.
הרישום הינו שנתי (לשני הסמסטרים) תוך אפשרות לביצוע שינויים (ביטולים או תוספות)
בשבוע הראשון של תחילת סמסטר א' ו-ב' בלבד.
כל תלמיד יוכל לערוך שינויים במערכת לאחר חלון הזמן שהוקצה לו מהשעה  22:00ועד
לשעה  07:00למחרת בבוקר .החל מתאריך –  06.10.2019ועד לתאריך 03.11.2019 -
המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה  16.00ועד  08.00למחרת.
ביום האחרון –  03.11.2019עד חצות בלבד.
בבואך להשתמש ברישום הממוחשב רצוי להכין מראש את מערכת השיעורים כולל מספרי
הקורסים שברצונך ללמוד (ניתן לראות את מערכת הלימודים באתר החוג
.)http://mideast.haifa.ac.il
חובות אנגלית – סטודנטים חייבים עפ"י תקנון האוניברסיטה לסיים חובות אנגלית עד
סוף שנת הלימודים השנייה לתואר כתנאי מעבר לשנה ג' .סטודנט אשר לא יעמוד בתנאי
זה לא יוכל ללמוד קורסים מדרג .3
בהוראת רשויות האוניברסיטה ,לא יינתנו בטלפון ציונים משום סיבה.
מועדים חריגים – הרשמה אך ורק דרך אתר הפקולטה
 . https://hevraonline.haifa.ac.il/~sformsשימו לב ,חובה להגיש למזכירות החוג אישורים
רפואיים מקוריים בלבד ו/או טופס בחינה חופפת( .את טופס בחינות חופפות ניתן להוריד
מאתר הפקולטה )/http://hcc.haifa.ac.il
סיורים לימודיים -במסגרת הלימודים יערכו סיורים לימודיים מדי שנה –סטודנט חייב לצאת
לשני סיורים לימודיים במהלך השנה הראשונה ללימודיו ( 2נ"ז עבור הסיורים).
הגשת עבודות תתבצע רק דרך מזכירות החוג (בכדי שנוכל לבצע רישום מסודר)
עבודות תרגיל/פרוס'/סמינריון יש להגיש בשני עותקים (עותק קשיח ועותק אלקטרוני)
למזכירות החוג בלבד .עבודה שלא תעבור דרך מזכירות החוג לא תטופל .תאריכי הגשת
העבודות מפורטים בשנתון (קישור לשנתון מופיע באתר החוג).
על פי תקנון האוניברסיטה ,בקורסים בהם הנוכחות הינה חובה ,עליכם להיות ב 80%-
מהשיעורים לפחות.
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מבנה תוכנית הלימודים
במסגרת הלימודים מסלול הדו-חוגי בחוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מחויב כל סטודנט ללמוד
קורסים בהיקף  60נ"ז בחוג במהלך התואר הראשון.
כולל קורסי בחירה מדרך הרוח -בהתאם למסלול הלימוד כמפורט בטבלת קורסי הבחירה
קורסי חובה שנה א'
קוד הקורס שם הקורס
סמסטר א'
 123.1114מבוא לימי הביניים :עולמות שזורים
 106.1513חברה וממשל בתקופה המוסלמית הקלאסית
106.1123
106.7106
106.7301
106.7701
123.1120
123.1000
סמסטר ב'
106.2406
106.1103
106.1123
106.7102
106.7702
106.7302
123.1121
106.7003

סוג הקורס נ"ז הערות
שיעור
שיעור

2
2

כתיבה מדעית
ערבית ספרותית רמה א'
ערבית מדוברת מתחילים א'
תורכית מתחילים חלק א'
מהי היסטוריה? – חלק א'
תרגיל מתודולוגי (אוריינות מידע)

תרגיל
שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
תרגיל

2
3
2
2
2
2

קורס חובה ,תנאי מעבר לשנה ב'
תרגיל חובה המשך לתלמידי החוג לקורס מבוא לימי הביניים,
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 תורכית
קורס חובה שנתי ,תנאי מעבר לשנה ב'
תרגיל מתוקשב קורס חובה שנתי ,תנאי מעבר לשנה ב'

מבוא – האימפריה העות'מאנית
מבוא דת אסלאם
כתיבה מדעית
ערבית ספרותית רמה ב'
תורכית מתחילים חלק ב'
ערבית מדוברת מתחילים ב'
מהי היסטוריה? – חלק ב'
שני סיורים לימודיים

שיעור
שיעור
תרגיל
שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
סיור

4
4
2
3
2
2
2
2

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

שימו לב -
מבוא – האימפריה העות'מאנית (קורס חובה ,המשך לקורס מבוא התקופה המוסלמית הקלאסית).
כתיבה מדעית קורס חובה שנה א' סמסטר א' (תנאי מעבר לשנה ב').
קורס "אוריינות מידע" הוא תרגיל מתוקשב  -הסבר והדרכה עליו תקבלו בשיעור הראשון של קורס.
כמו כן בנוגע למפגשים במהלך סמסטר א' במסגרת הקורס "אוריינות מידע" בהם יש חובת נוכחות .
מהי היסטוריה? – (קורס שנתי חובה ,תנאי מעבר לשנה ב' במסגרת בית הספר להיסטוריה)
הערה :לכל מידע נוסף אודות הקורס "אוריינות מידע" ו – "מהי היסטוריה ?" ,ניתן לפנות למרכזת ביה"ס
להיסטוריה ,גב' יונת שיבא קומה  ,20טל'.04-8240434 :

קורסי חובה שנה ב'
קוד הקורס
סמסטר א'
106.2059
106.2033
106.7113
106.7703
106.7401
סמסטר ב'
106.7119
106.7704
106.7402

שם הקורס

סוג הקורס נ"ז הערות

כלכלת המזרח התיכון
מבוא גבולות חדשים ,אתגרים ישנים\חדשים-
המזה"ת
תרגיל היסטורי
ערבית ספרותית רמה ג'
פרסית/תורכית מתקדמים חלק א'
ערבית מדוברת מתקדמים א'

שיעור
שיעור

4
4

קורס חובה שנה ב' תנאי מעבר שנה ג'
קורס חובה ,מתוקשב ,תנאי מעבר לשנה ג'

שיעור
שיעור
שיעור
שיעור

4
3
2
2

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

תרגיל היסטורי
ערבית ספרותית רמה ד'
פרסית/תורכית מתקדמים חלק ב'
ערבית מדוברת מתקדמים ב'

שיעור
שיעור
שיעור
שיעור

4
3
2
2

בהתאם למסלול הלימודים
רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית
רק לסטודנטים המעוניינים במסלול עם השפה הפרסית
רק לתלמידי מסלול ערבית מדוברת
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קורסי חובה שנה ג'
קוד הקורס
סמסטר א'
106.3834
106.3829
106.3116

סוג הקורס נ"ז הערות

שם הקורס
 1סמינריון
טקסטים למסיימי רמה ד' בערבית ספרותית
טקסטים לדוברי ערבית
פרקטיקום -החברה הערבית בישראל :חלק א'
פרקטיקום – השתתפות פעילה

שיעור
שיעור
שיעור
שיעור

6
3
4
2
2

יש לבחור שני סמינריונים מבין המוצעים בסמסטר א' או ב'
קורס חובה רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית
קורס חובה רק תלמידי מסלול לדוברי ערבית שפת
קורס בחירה
קורס מטעם דיקנט הסטודנטים המשך לפרקטיקום חלק א'

 1סמינריון
פרקטיקום -החברה הערבית בישראל :חלק ב'
פרקטיקום – השתתפות פעילה
טקסטים לדוברי ערבית

שיעור
שיעור

6
2
2
4

יש לבחור שני סמינריונים מבין המוצעים בסמסטר א' או ב'
קורס בחירה
קורס מטעם דיקנט הסטודנטים המשך לפרקטיקום חלק ב'
קורס חובה רק תלמידי מסלול לדוברי ערבית שפת

סמסטר ב'
106.3117
106.3816

שיעור

טבלת קורסי בחירה לפי מסלולי הלימוד (במהלך  3שנות תואר הב"א):
מסלול לימוד

קורסי בחירה

מסלול דו-חוגי הכולל  4רמות בערבית ספרותית  +טקסטים למסיימי רמה ד'
מסלול דו-חוגי בשפה הפרסית

 2נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 6נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג או
מחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח או
פקולטות אחרות)
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 6נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג או
מחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח או
פקולטות אחרות)
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 6נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג או
מחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח או
פקולטות אחרות)
 4נ"ז (דרך הרוח)
מחויבים ב-
 6נ"ז (מחוגים אחרים בפקולטה למדעי
הרוח או פקולטות אחרות)
 4נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)
בהתאמה אישית עם מזכירות החוג.

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

האחריות להרכבת מערכת השיעורים ,למעקב אחריה ולהתאמתה לתקנות
תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד בלבד.
אנו מאחלים לכם שנה טובה ופוריה,
מזכירות החוג.
שעות קבלה מזכירות החוג-
ימי א' – ה' בין השעות 13:00-11:00
מגדל אשכול ,קומה  ,15חדר .1502


כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

3

