לתלמידי החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם

תכנית לימודים מ"א בשנה – 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 לשנה"ל תשפ"א ייערך דרך מזכירות החוג בלבד.
* הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם תחלו בהליך הרישום לקורסים.

מועד ההרשמה לתוכנית יום ג' 13.10.2020
הרישום למערכת הלימודים נעשה על ידי מזכירות החוג בלבד .על מנת שנוכל לבצע
בניית מערכת עליכם לשלם שכ"ל לפחות  10ימים לפני מועד ההרשמה .לא תתאפשר
בניית מערכת ללא הסדרת תשלום מראש.
הרישום לתוכנית הלימודים נערך פעם אחת בשנה ,לקראת תחילת שנה"ל תש"פ.
הרישום הינו שנתי לשלושת הסמסטרים.
עבודות תרגיל  /סמינריון יש להגיש בשני עותקים (עותק קשיח ועותק אלקטרוני)
למזכירות החוג בלבד .עבודה שלא תעבור דרך מזכירות החוג לא תטופל.
ייתכן ויתקיימו שיעורי השלמה בהתאם לדרישות מרצי הקורס ,נא להיערך בהתאם.
בסיום שלושת הסמסטרים תדרשו לעבור בבחינת גמר כתנאי סיום לקבלת התואר ע"י
מרצי התוכנית הנמנים על סגל החוג .לקראת הבחינה תקבלו מכל מרצה כשלושה
חודשים לערך לפני מועד המבחן שני מאמרים שלא קראתם ושלוש שאלות על כל
מאמר .בבחינה יהיו חמש שאלות בסה"כ ,אחת של כל מרצה .נציין כי כישלון בבחינת
הגמר גורר כישלון בכל התוכנית (הסבר מפורט על מבנה הבחינה יינתן בהמשך על
ידי המתאם האקדמי) .ציון עובר בבחינה זו הינו .76
על פי תקנון האוניברסיטה ,בקורסים בהם הנוכחות הינה חובה ,עליכם להיות
ב 80% -מהשיעורים לפחות .תלמיד שיפסיד יותר מ 20%-מהשיעורים לא יוכל לסיים
את הקורס והתואר.
תחילת סמסטר א' תשפ"א:
תחילת סמסטר ב' תשפ"א:
תחילת סמסטר קיץ תשפ"א:

21.10.2020
03.03.2021
23.06.2021

סיום 22.01.2021 :
סיום18.06.2021 :
סיום06.10.2021 :

הלימודים במסלול מ"א ללא תזה בשנה מתקיימים ביום ד' בין השעות 20:00-08:00
(סמסטר א' ,סמסטר ב' וסמסטר קיץ)

1

מערכת השעות
קוד הקורס

שעות

סוג הקורס שש"ס

שם הקורס

הערות

סמסטר א'
שיעור

4

שיעור

4

קורס שנתי

4
4

קורס שנתי

12:00 – 08:00

123.4007

דיני מלחמה ושלום בתורת האסלאם( -דר' חסן חלילה)

14:00 – 12:00

106.4126

16:00 – 14:00
20:00 – 16:00

106.4211
129.4027

פוליטיקה ,חברה ותרבות במצרים המודרנית חלק א'
(דר' עידו שחר)
שיעור
שיטות מחקר והיסטוריוגרפיה  -חלק א' (ד"ר ערן סגל)
התנגדות תרבותית בחברה הערבית הפלסטינית (ד"ר איריס שיעור
פרוכטר)

12:00 – 08:00
14:00 – 12:00

104.3679
106.4127

18:00 – 14:00
20:00 – 18:00

106.4008
106.4222
סמסטר קיץ
106.4007

16:00 – 12:00

106.4098

20:00 – 16:00

106.4009

סמסטר ב'

12:00 – 08:00

יהודי ספרד בעולם האסלאם המאות ( - 20-15ד"ר שי סורגו) שיעור
שיעור
פוליטיקה ,חברה ותרבות במצרים המודרנית חלק ב'
(דר' עידו שחר)
שיעור
חברה פלסטינית בעת החדשה (פרופ' מחמוד יזבק)
שיעור
שיטות מחקר והיסטוריוגרפיה – חלק ב' (ד"ר ערן סגל)

4
4

קורס שנתי

4
4

קורס שנתי

שיעור

4

שיעור

4

שיעור

4

כלכלה ,חברה ודמוגרפיה במרחב הערבי לאחר מלחמת
העולם שנייה– (פרופ' און וינקלר)
מעבדולחמיד השני לארדואן :פירוק והרכבה בתורכיה
המודרנית (ד"ר עמרי אילת)
אסלאם והמדינה הלאומית במזרח התיכון (דר' אחמד
אגבריה)

האחריות למעקב מערכת השעות ולהתאמתה לתקנות תכנית הלימודים
מוטלת על התלמיד בלבד.
מתאמי התוכנית:
המתאם האקדמי :

ד"ר ירון פרידמן
המתאמת האדמיניסטרטיבית  :גב' קרן סנטו
פרופ' יובל בן-בסט
ראש החוג:

dyitamar@yahoo.com
ksanto@univ.haifa.ac.il
yuval@research.haifa.ac.il

חובות מסלול ב' –  36שש"ס עפ"י החלוקה הבאה:

קורסי חובה (סמינריונים)
3
קורסי חובה (תרגילים)
3
קרוס מתודולוגי ,היסטוריוגרפיה (קורס חובה)
1
קורסים מחוץ לחוג
2
-----------------------------------------------------------בחינת גמר
1

2

חלוקת מטלות הקורסים
סמינריונים
 .1פוליטיקה ,חברה ותרבות במצרים המודרנית
 .2חברה פלסטינית בעת החדשה
 .3מעבדולחמיד השני לארדואן :פירוק והרכבה בתורכיה המודרנית

תרגילים
.1
.2
.3
.4

דיני מלחמה ושלום בתורת האסלאם
כלכלה ,חברה ודמוגרפיה במרחב הערבי לאחר מלחמת העולם שנייה
אסלאם והמדינה הלאומית במזרח התיכון
שיטות מחקר והיסטוריוגרפיה -מתודולוגי

קורסי בחירה
 .1יהודי ספרד בעולם האסלאם המאות 20-15
 .2התנגדות תרבותית בחברה הערבית הפלסטינית

דרישות אקדמיות ולוח זמנים למסלול מ״א בשנה
תאריכי הגשת עבודות סמינריוניות ועבודות תרגיל:
לקורסים שהתקיימו בסמסטר א' -
לקורסים שהתקיימו בסמסטר ב' -
לקורסים שהתקיימו בסמסטר קיץ -

עד יום ה' תאריך 18.03.2021
עד יום ה' תאריך 14.10.2021
עד יום ה' תאריך 25.11.2021

אלא אם מרצה הקורס הגדיר מועדים אחרים להגשה בסילבוס הקורס.

(בכפוף לתקנון "שכר הלימוד" בנושא זה).

בחינת גמר:
תאריך בחינת גמר מועד א':
תאריך בחינת גמר מועד ב':

11.11.2020
25.11.2020

יתכנו שינויים במועדים הבחינות

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.
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