רשימת קורסים – תואר שני  -תש"פ
תכנית הלימודים לתואר שני :
תואר שני עם תיזה  32 ,שש"ס  +תיזה
תואר שני ללא תיזה 36 ,שש"ס  +בחינה מסכמת

קורס השלמה חובה בהתאם להחלטת ועדת המ"א ,לתלמיד שהתקבל על תנאי – 115.1400
קורס מבוא ללימודי ישראל ,סמסטר א' ,מתוקשב

קורסי חובה:
שנה א' ,לכל הסטודנטים בכל התכניות:
כלים למחקר וכתיבה היסטורית – קורס מתוקשב – ד"ר יהודית ברונשטיין –  123.4005סמסטר א
(הקורס אינו נצבר בשש"ס לתכנית הלימודים)
מתודולוגיה והיסטוריוגרפיה – ד"ר ענת קדרון –  –115.4012סמסטר א' יום ג' – שעות 12 – 10

מסלול עם תיזה (מסלול א') חייבים בנוסף קורס:
פרקים במלאכת ההיסטוריון  -מ"א – ד"ר אלי קוק –  – 123.4000סמסטר ב' יום ג' שעות 16 – 14
(במידה והקורס מתנגש בקורס בחירה חובה לפנות למזכירות).

שנה ב':
קמפוס מ"א  -קורס חובה לכל תלמידי שנה ב'
יש להירשם לקורסים:
 115.4009סמסטר א'  -רישום לקורס לסמסטר א' ,מספר מפגשים שיפורסמו במהלך השנה
 115.5002קמפוס המ"א יתקיים בימים שני ושלישי ,בין התאריכים
מספר מפגשים יתקיימו לקראת הקמפוס.
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קורסי בחירה :
סמסטר א'

תרבות הנוסטלגיה ,הישראליאנה והאספנות בישראל – פרופ' עוז אלמוג – –115.4600קורס מתוקשב

יחסי יהודים וערבים בתקופת המנדט הבריטי – ד"ר משה נאור –  – 115.4150יום ג' – שעות 12 – 8

תהליך השימור ויעדיו החברתיים  -ד"ר שלי אן-פלג  - 115.4058 -יום ג'  -שעות 16 – 12
( קורס חובה לתלמידי תכנית הלימודים אוצרות מורשת ומורי דרך)

מדע הדתות  -נזירות ארץ ישראל בשלהי העת העתיקה  -פרופ' אריה קופסקי  - 115.4289 -יום ג' –
שעות ( 20 - 16קורס חובה לתלמידי תכנית הלימודים של מורי הדרך)

הקורסים בתכנית הבנ"ל (מתקיימים באנגלית ):

ד"ר אסתי ינקלביץ - 115.4979

Land and Jewish Settlement in Late Ottoman

ד"ר יהודית ברנשטיין Nationalism, Zionism and Israeli Archeology

יום א' שעות 12 – 8

115.4975 -

יום א'

שעות 16 – 12

ד"ר משה נאור
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 115.4978 - War and Peace in Israeli Historyיום ב '  -שעות 16 – 12

סמסטר ב'
חיי יום יום בממלכת ירושלים הצלבנית – ד"ר יהודית ברונשטיין –יום ג' – שעות 12 – 8

תפקידם של מוזיאונים ואתרי מורשת – ד"ר אסף זלצר - 115.4800 -יום ג' שעות - 12 – 8
(קורס חובה לתלמידי תכנית הלימודים אוצרות ; במסגרת הקורס ייכללו סיורים)

סוד האוצרות :אוצרות באתרי מורשת – ד"ר אסתר ינקלביץ'  - 115.4801 -יום ג' – שעות 16 – 12
( קורס חובה לתלמידי תכנית הלימודים אוצרות מורשת; במסגרת הקורס ייכללו סיורים )

ציונות :תיאוריה ומעשה – ד"ר אסף שמיס –  - 115.4568יום ג' שעות 16 – 12

החברה הים תיכונית בימי הביניים בראי הגניזה – פרופ' אפרים לב - 115.4137 -יום ג'  -שעות 20 – 16

מלחמה וחברה – ד"ר משה נאור –  – 115.3475סמסטר ב' ,יום ד'  ,שעות 16 – 12
(קורס זה חייב באישור של ראש תכנית המ"א)

הקורסים בתכנית הבנ"ל (מתקיימים באנגלית ):
פרופ' עוז אלמוג - 115.4966 Modern Israeli Society ,יום ב'  -שעות 16 – 12

סמסטר קיץ
פרופ' אדריאן בועזSETTLEMENTS IN THE KINGDOM OF JERUSALEM -115.4977 ,
( קורס מרוכז במספר ימים ,יפורסמו בהמשך )

 לתשומת לבכם יתכנו שינויים.
 ההרשמה לקורסים דרך פורטל הסטודנטים ,ניתן להירשם לקורס אחד מחוג אחר ,כמו ביה"ס
להיסטוריה באישור מראש.
 ניתן לראות סילבוס מקוצר על הקורסים https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
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