סמסטר ב'  -תשע"ט
שעה
08:00 – 10:00

10:00 – 12:00

12:00 – 14:00

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

יום שני
תרגיל היסטורי :השיעה
ופלגיה -דת והיסטוריה
(ירון פרידמן) ()106.2032

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

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

יום שלישי
ערבית ספרותית לתלמידי החוג
רמה ד' (נחמה)
()106.7107
סמינריון מ"א –
פטיציות בעולם האסלאמי
(יובל בן בסט) ()106.4740
סמינריון מ"א –
פטיציות בעולם האסלאמי
(יובל בן בסט) ()106.4740

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' קבוצה  + 1קבוצה 2
()106.7114

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

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

פרו"ס – התאסלמות בתקופה
המוסלמית המוקדמת :איך זה
קרה? (אוריאל) ()106.2803

טכסטים לדוברי ערבית שפת
אם אבן ח'לדון (שוש)
()106.3829
מועצת חוג

ערבית ספרותית חבצלות
רמה ד' קבוצה  + 1קבוצה
2
()106.7114
פרסית – מתחילים ב'
(שילה)
()106.7702
תורכית – מתחילים ב'
(סעידה) ()106.7602

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

סמינריון ב"א -תרבות,
פוליטיקה וחברה בסוריה
המודרנית (פרומה)

טכסטים לדוברי ערבית שפת
אם אבן ח'לדון שוש)
()106.3829
ערבית ספרותית חבצלות
רמה ב'
קבוצה  + 1קבוצה 2

תרגיל היסטורי (שוש)
המעבר מחיי נדודים לישיבה
של קבע ()106.2646

יום רביעי
כתיבה מדעית סגור לחבצלות
(ערן סגל)
()106.1123

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

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

היסטוריה חברתית של
המזה"ת המודרני :חברה
ותרבות במציאות משתנה
(עידו שחר) ()106.3114
ערבית ספרותית לתלמידי החוג
רמה ב'
(נחמה) ()106.7102
פרו"ס – החברה הפלסטינית
עד  :1948תהליכי שינוי
והתהוות–(מחמוד)
()106.2642
כתיבה מדעית (נדב)
()106.1123

פרסית – מתקדמים ב' (דניאל)
()106.7704
תורכית – מתקדמים ב'
(סעידה) ()106.7604
מבוא להיסטוריה עולמית קורס
שנתי (חובה שנה א')
()123.1113

פרו"ס – החברה הפלסטינית
עד  :1948תהליכי שינוי
והתהוות–(מחמוד)
()106.2642
האימפריה העות'מאנית –
(חובה שנה א) (ד"ר יובל בן-
בסט)()106.2406
תהליכים והתפתחויות במזרח
התיכון המודרני :קורס
אקטואליה (עידו שחר)
()106.3115
(קורס המשך לתלמידי
היסטוריה חברתית)

יום שישי
סמינריון מ"א -יחסים בין
דתיים במרחב האסלאמי
הטרום-מודרני:היסטוריוגרפיה
ומתודולוגיה (אוריאל
סימונסון) ()106.4741

סמינריון מ"א -יחסים בין
דתיים במרחב האסלאמי
הטרום-מודרני:היסטוריוגרפיה
ומתודולוגיה (אוריאל
סימונסון) ()106.4741

שעה

יום ראשון
()106.3606

יום שני

יום שלישי
()106.7112

יום רביעי

יום חמישי

14:00 – 16:00

פרסית – מתחילים ב'
(שילה)
()106.7702

פרו"ס – התאסלמות בתקופה
המוסלמית המוקדמת :איך זה
קרה? (אוריאל) ()106.2803
תרגיל היסטורי (שוש)
המעבר מחיי נדודים לישיבה
של קבע ()106.2646

הדרכת כתיבת עבודות מ"א
(פרומה) ()106.4409

תורכית – מתקדמים ב'
(סעידה) ()106.7604

האימפריה העות'מאנית –
שיעור (חובה שנה א) (ד"ר
יובל בן-בסט)()106.2406

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

פרסית – מתקדמים ב' (דניאל)
()106.7704

סמינריון ב"א -תרבות,
פוליטיקה וחברה בסוריה
המודרנית (פרומה)
()106.3606
16:00 – 18:00

הדרכת כתיבת עבודות מ"א
(פרומה) ()106.4409

יום שישי

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

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

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 א').
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' א' – ( 123.1000אוריינות מידע ,ד"ר יהודית ברונשטיין) – קורס מתוקשב ! (חובה שנה א).
תלמידי שנה ב'
חובה להירשם לקורס מבוא המזרח התיכון לאחר מלחמת העולם הראשונה –  106.2643פרופ' און וינקלר (סמסטר ב').

מקרא:
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
בית ספר להיסטוריה
חבצלות
מ"א
שפות

