לתלמידי החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם

תכנית לימודים מ"א – תשפ"א 2021-2020
שלום רב לכולם,
לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א ( )18.10.2020להלן מספר הבהרות בנוגע לסדרי הלימודים
בחוג ללימודי המזה"ת והאסלאם:
הנחיות כלליות לרישום הממוחשב לתשומת לבכם!
הרישום הממוחשב לשנה"ל תשפ"א 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' –  30.09.2020יום ד' בין השעות 17:00 – 15:00
שנה ב' –  24.09.2020יום ה' בין השעות 16:00 – 14:00
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 –  11.10.2020ועד לתאריך 25.10.2020 -
המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה  16.00ועד  08.00למחרת.
ביום האחרון –  25.10.2020עד 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
בהוראת רשויות האוניברסיטה לא יינתנו בטלפון ציונים משום סיבה.
עבודות תרגיל /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.
אנא שימו לב כי הלימודים לתואר שני מתקיימים בימי שלישי ושישי (סמסטר א'  +ב')

1

קורסי מ"א
שעות
סמסטר א'
12:00 – 08:00

סוג הקורס שש"ס

קוד הקורס

שם הקורס

106.4095

הסלפיה במאה ה( 21-פרופ' יצחק ויסמן )

סמינריון /
תרגיל
סמינריון /
תרגיל
סמינריון /
תרגיל
שיעור

2

פרקים במלאכת ההיסטוריון קורס המשך הדרכה
כתיבת עבודות מ"א

שיעור

2

יום ג' (קורס חובה למסלול עם תזה)
(חובה שנה א')
יום ג' (קורס חובה של בית הספר
להיסטוריה ,המשך להדרכה
בכתיבת עבודות מ"א)

גישות ולבטים במחקר ההיסטורי (היסטוריוגרפיה)
(דר' ערן סגל)
פטיציות וצדק בעולם האסלאם (פרופ' יובל בן-בסט)

שיעור

4

סמינריון /
תרגיל
סמינריון /
תרגיל

4

יום ו' (קורס חובה למסלול)
(חובה שנה א')
יום ג'

4

יום ג'

106.4065 12:00 – 08:00

מבעד לעדשה ומאחורי הרעלה :חברה ,דת ותרבות
(דר' סולי שאהוור)
העיר הפלסטינית :תהליכי טרנספורמציה (פרופ'
מחמוד יזבק)
הדרכת כתיבת עבודות מ"א – (פרופ' פרומה זקס)

123.4000 18:00 – 16:00

106.4086 16:00 – 14:00
106.4409 16:00 – 14:00

סמסטר ב'
106.4520 12:00 – 08:00
106.4094 12:00 – 08:00
106.4121 18:00 – 14:00

הערות

משפט מוסלמי :היבטים היסטוריים ,סוציולוגיים (דר'
עידו שחר)

4

יום ו'

4

יום ג'

4

האחריות להרכבת מערכת השיעורי ם ,למעקב אחריה ולהתאמתה לתקנות תכנית
הלימודים מוטלת על התלמיד בלבד.
שימו לב -
מסלול א' –  32שש"ס ,לא כולל שפות ,עפ"י החלוקה הבאה:
סמינר  /תרגיל (ס"ת) – כל אחד  4שש"ס (מתוכם  2סמינריונים ו 3-תרגילים)
5
( 4שש"ס)
תרגיל היסטוריוגרפיה (קורס חובה)
1
( 4שש"ס)
סמינר הדרכת כתיבת עבודות מ"א (קורס חובה)
1
( 8שש"ס)
קורס בחירה מחוץ לחוג (מדרג  3עד )5
2
הגשת עבודת גמר מחקרית (תיזה)
1
שפות – בנוגע לשפה מזרח תיכונית נוספת (פרסית/תורכית) יש להתייעץ עם יו"ר ועדת מ"א
מסלול ב' –  36שש"ס ,לא כולל שפות ,עפ"י החלוקה הבאה:
סמינר  /תרגיל (ס"ת) – כל אחד  4שש"ס (מתוכם  3סמינריונים ו 3-תרגילים)
6
( 4שש"ס)
תרגיל היסטוריוגרפיה (קורס חובה)
1
( 8שש"ס)
קורס בחירה מחוץ לחוג (מדרג  3עד )5
2
בחינת גמר
1

שעות קבלה מזכירות החוג-
ימי א' – ה' בין השעות 13:00-11:00
מגדל אשכול ,קומה  ,15חדר .1502
אנו מאחלים לכם שנה טובה ופוריה,
מזכירות החוג


כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.
2

