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 שינויים יתכנו, לתשומת לבכם. 
 פ מבנה הלימודים "ז בחוג ע"נ 84ט על הסטודנטים ללמוד "ל תשע"החל משנה

ז מחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח או מפקולטות אחרות "נ 21-החוגי ו
נקודות הזכות יכללו בתוכן את חובת  21(. א או ראש החוג"באישור יועץ הב)

רשימת קורסים מומלצים תפורסם . וסף להןהקורסים מדרך הרוח ולא יהיו בנ
 .בנפרד

 6מחויבים תלמידי הפקולטה למדעי הרוח ללמוד קורסים בהיקף של  דהחל מתשע״ 
מחוגי  דהרישום לקורסים יתבצע תחת אח. במסגרת תוכנית ״דרך הרוח״ נ״ז

את לימודי ״דרך הרוח״ . התלמיד וציוני הקורסים ישוקללו בציון הסופי הלימוד של
 . בכל אחת משנות הלימוד לתואר ללמוד ניתן

למעט קורסים שניתנים , ניתן לקחת כל קורס מרשימת היצע הקורסים בתוכנית
 . י אחד מחוגי הלימוד של התלמיד"ע

  .הינו תנאי לקבלת תואר בוגר סיום לימודי דרך הרוח בהצלחה
 http://woh.haifa.ac.il: את רשימת הקורסים ראו באתר התכנית 

 

 
 ט"עתש א"ב ת קורסירשימ

 
 'שנה א

 
 : קורסי חובה

 
 1ז"נק 2 8-511' יום ג' אסמסטר  – 115א551155111 –ר ענת קדרון "ד –הדרכה מתודולוגית 

 1קורס מתוקשב1 'אסמסטר  – 115א521151111 –ר יהודית ברונשטיין "ד –אוריינות מידע מתוקשב 
 1ז"נק 2
 

 1ז"נק 5 52-511'  יום ג 'סמסטר א -  115א551155511-ר ירון פרי "ד – 51-מבוא למאה ה
 

 1 52-55' יום ד' סמסטר א –115א521155521 –ר עידן שרר "ד -' חלק א –מבוא להיסטוריה עולמית
 1ז"נק 2

סמסטר  – 115ב521155511 –ר עידן שרר "ד –( 'המשך של חלק א)' חלק ב –מבוא להיסטוריה עולמית 
 1ז"נק 2 1רס בכל אחת משנות הלימוד לתוארניתן ללמוד את הקו1 52-55' יום ד' ב
 

 8-521' גיום ' בסמסטר  – 15ב551151551 –ר נורית שטובר "ד –ישראל -ג פיסית של ארץ"מבוא לג
 1ז"נ ק 5
 

 1ז"נק 5 52-511' גיום ' בסמסטר  – 115ב551155111 –ר משה נאור"ד – 21-מבוא למאה ה
 

במסגרתו  קורס מתוקשב – 'סמסטר ב – 115ב551151511 –עוז אלמוג ' פרופ -מבוא לחברה הישראלית
 1ז"נק 5 1חובה במפגש זה נוכחותה ,51-52בין השעות  131-ה' פעמי ביום ד-יתקיים מפגש חד

 
 

 'וג' שנה ב
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 1ת דרג "שו –קורסי בחירה 
 .ניתן ללמוד שלושה קמפוסים בלבד במהלך התואר הראשון: הערה

 
 51-52' יום ג' סמסטר א – 115א551122151 –ר ירון פרי "ד –קמפוס נוכחות מעצמות אירופה ביפו 

 1 ז"נק 5 .מפגש יחיד חובה בשבוע הראשון לסמסטר 58-513523581הקמפוס יתקיים בין התאריכים 
 

-8' יום ד' אסמסטר  – 115ב551121111 –אריה קופסקי ' פרופ – הנצרות בארץ ישראל בעת העתיקה
 1ז"נק 5 521

 
ר "ד –בארץ ישראל  21-היווצרותו של מרכז עירוני בראשית המאה ה – 551 תל אביב בת: 521עד 

 1ז"נק 5 8-521' יום ג 'סמסטר ב - 115א551121151 –גליה השרוני 
 

' יום ג' סמסטר ב - 115ב551121111 -ר נורית שטובר "ד –קמפוס גיאוגרפי פיזי בבקע הירדן הצפוני 
 1ז"קנ 5 1תאריכי הקמפוס יפורסמו בהמשך 52-551

 
קורס  1'סמסטר ב – 115ב551121121 –עוז אלמוג ' פרופ -  Y-מצבר ל: דורות של צעירים בישראל

הנוכחות במפגש זה , 55-51בין השעות  131-ה' פעמי ביום ד-חדבמסגרתו יתקיים מפגש , מתוקשב
 1ז"נק 5 1חובה

 
 

 .ניתן ללמוד שלושה קמפוסים בלבד במהלך התואר הראשון: הערה
 
 

 'שנה ג
 

  סמינריונים
 

 8-521' יום ג 'סמסטר א - 115ב551111511  -אפרים לב ' פרופ –בריאות ותרבות במזרח התיכון , טבע
 1ז"נק 1
 

' סמסטר א – 15א551111111 –ר נורית שטובר "ד –חקר התפתחות הנוף : סמינריון בגיאוגרפיה פיזית
 1ז"נק 1 52-511' יום ג

 
 1ז"נק 1 52-511' יום ג 'סמסטר ב – 55111158 –ר אסף שמיס "ד –פוליטיקה ישראלית 

 
 

 1פרטים בהמשך1 א נוסף יתקיים בסמסטר הקיץ"סמינר ב
 

 שינוייםתכנו י, לתשומת לבכם. 
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 סמסטר קיץ
 

 קורס בחירה   
 

 155112185 מתוקשבגור אלרואי ' פרופ –ההגירה היהודית לארצות הברית ולארץ ישראל 
 

 סמינריון
 

 55111151 52:11-51:11' ר אורלי מזרחי יום ג"ד –נצרות ירושלים בין יהדות ל


