
 

 

 ברשימת קורסי ב"א תשפ"

  .לתשומת לבכם, יתכנו שינויים 

 .הרישום לקורסים דרך פורטל הסטודנט 

 קטלוג קורסים -סטודנטים -ניתן לראות את הקורסים והסילבוסים באתר האוניברסיטה

https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses  

 לימוד אשכולות 

 

 אשכולות באחד משלושת יבחר הראשון לתואר לימודיו המתחיל סטודנט כל ,תש״פ הלימודים משנת החל

 שלא )נ״ז( זכות נקודות 6 של קורסים בהיקף וילמד ראשון לתואר הלימודים בתקנון המפורטים הלימוד

שנות הלימודים.  3, הקורסים יכולים להירשם בכל אחד מהחוגים של הסטודנט, במהלך לימודיו מתחום

ניתן לקחת כל קורס מרשימת היצע הקורסים בתוכנית,  .התואר תנאי לקבלת מהווה אלו לימודים שלמת

מחוגי הלימוד של התלמיד. את רשימת הקורסים ראו באתר התכנית : למעט קורסים שניתנים ע"י אחד 

http://woh.haifa.ac.il 

  אנגלית–  

 מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה החל משנה"ל תשפ"ב בהתאם להנחיות מל"ג:

  מחובותיו לתואר.חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק 

. על מנת לסווג את רמת ידיעותיו )רישום לסמנריונים( 3 עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 

של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב הסטודנט בבחינת סיווג באנגלית 

ישנן ארבע רמות סיווג באנגלית ועל כל  )פסיכומטרי/אמיר/ אמירם( כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.

 .סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה 

 או בשנתון.  /https://engfor.haifa.ac.ilפירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה  
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 שנה א'

 : *קורסי חובה

 סמסטר א'

 . )נ"ז 2(  10.00 – 8.00יום ג'   –115.1103 –ד"ר ענת קדרון  –הדרכה מתודולוגית 

 .)נ"ז 2( -קורס מתוקשב –  123.1000 –ד"ר יהודית ברונשטיין  -אוריינות מידע

   12.00 – 10.00 - חצי מתוקשב – 115.1516  -ד"ר אסף זלצר -1900-1967גיאוגרפיה ישראלית 

 נ"ז(  4) 

 נ"ז(. 4) 16.00- 12.00יום ג'   - 115.1413-ד"ר ירון פרי  – 19-מבוא למאה ה

 123.1110 -מר שמיר ייגר – ומה שלפניהם היסטוריה גדולה: על היסטוריה, פרה היסטוריה

 השנתיים הראשונות. מהלךב למוד את הקורסחובה ל -נ"ז(  4) 16.00-12.00 יום ד' 

 סמסטר ב'

 4)  12.00 – 8.00 יום ג' –115.1511 –ד"ר נורית שטובר  –ישראל -פיסית של ארץ מבוא לג"ג

 .(נ"ז

 .נ"ז( 4) 16.00-12.00יום ג'  –115.1407 –ד"ר משה נאור – 20-מבוא למאה ה

סטודנטים מתכנית הלימודים של מורי דרך חייבים את הקורסים הדרכה מתודולוגית *

 ואוריינות, שאר הקורסים כבחירה.

 

 

 

 

 



 

 

 שנה ב' וג'

 קורסי בחירה 

 סמסטר א' 

הקמפוס יתקיים נ"ז(.  4)  115.2294 –ד"ר ירון פרי  –קמפוס נוכחות מעצמות אירופה ביפו 

 .ייערכו מספר מפגשים מקדימים . 13-14.12.21 תאריכים ב

 – 12.00   115.2366 –פרופ' אריה קופסקי  –ירושלים הנוצרית בעת העתיקה ובימי הביניים

 נ"ז(. 4) 16.00

 סמסטר ב'

 נ"ז(. 4) 12.00 – 8.00יום ג'  – 115.2382– ד"ר גליה השרוני -נוכחת עבר והווה זיקנה  –כך היינו 

קורס מתוקשב )ניתן ללמוד גם בשנה  –115.1515 –פרופ' עוז אלמוג  -מבוא לחברה הישראלית

 נ"ז(. 4. )א'(

 נ"ז(. 4) קורס מתוקשב –115.2552 –פרופ' עוז אלמוג  -  Y-דורות של צעירים בישראל: מצבר ל

 .נ"ז( 4) קורס מתוקשב – 115.2568 –פרופ' גור אלרואי  –הרעיון הציוני והקמת מדינת ישראל 

 115.2369 -ר נורית שטובר זיסוד" – דומם": קמפוס רב תחומי בהר הנגב ובערבה-צומח-"חי 

 . ייערכו מספר מפגשים מקדימים. 7-10.3.22נ"ז(. הקמפוס יתקיים בתאריכים  4)

 סמסטר קיץ

  קורסי בחירה:

 16.00 – 12.00יום ג'    115.2242  -ד"ר אורלי מזרחי  –הנצרות וארץ הקודש בעת העתיקה  

 
 

 

 



 

 

  סמינריונים

נ"ז , חובה בתכנית  6הערה: הרישום לסמנריון מותנה בסיום חובות אנגלית, כל סמנריון 

 סמנריונים. 2הלימודים לסיים 

 סמסטר א' 

 – 115.3536 – זיסו ד"ר נורית שטובר -סמינריון בגיאוגרפיה פיזית: חקר התפתחות הנוף

 .ייערכו מספר מפגשים מקדימים , 1-3.11.21 -הסמינר יתקיים כסיור לימודי בתאריכים

 יום ג'   115.3563 –  - פרופ' אריה קופסקי –ירושלים הנוצרית בעת העתיקה ובימי הביניים

16.00-12.00  

 16.00-12.00יום ג'  -115.3502 -ד"ר אסף זלצר -התנסות מעשית -מקום, מחקר טקסט

 סמסטר ב'

 8.00יום  ג'  – 115.3341 –פרופ' אפרים לב  – החברה הים תיכונית בימי הביניים בראי הגניזה
-12.00  

  16.00 – 12.00יום ג'    - 115.3488 –ד"ר אסף שמיס   -ציונות: תיאוריה ומעשה

 115.3500 -זיסו-ד"ר נורית שטובר – דומם": קמפוס רב תחומי בהר הנגב ובערבה-צומח-"חי

 . ייערכו מספר מפגשים מקדימים. 7-10.3.22יתקיים בתאריכים הקמפוס 

יום  – 115.3499 –ד"ר עידו זלקוביץ  –ליטיקה קהילות ערביות ומוסלמיות בישראל: חברה ופו

  16.00-20.00ג'  

 

 סמסטר קיץ 

 16.00 – 12.00יום ג'    115.3342  -ד"ר אורלי מזרחי  – הנצרות וארץ הקודש בעת העתיקה

  מספר ימי סיורים שעל כל סטודנט לעשותהשלמת נא לשים לב לגבי 

 אבקש לקרוא את ההנחיות שמפורסמות באתר 

 נא להדפיס תדפיס ציונים לאחר הקלדת המערכת 

 לשאלות נוספות ניתן לפנות למזכירות החוג 


