
שם הקורסקורס'סמ
שומעים 

חופשיים
שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםס"ששז לקורס"נ

הגדרת קורס 

בחירה/חובה
מיועד לתלמידי

BAלתלמידי 14:0016:00'ג22א"ב- אמונות ואמנות בגליל לאורך הדורות 123.2601

 סיורים בלבדMAלתלמידי 01א"מ- אמונות ואמנות בגליל לאורך הדורות 123.4011

'שנה א BAלתלמידי חובהשררעידןר"ד12:0014:00'ד22√'מבוא להיסטוריה עולמית חלק א123.1112

44√קמפוס רומא123.3909
ר"ד

ר"ד

אורי

אייל

אמיתי

אליהו-בן
בחירה

BA וMAלתלמידי 

רשימה סגורה לתלמידי הסיור

MAלתלמידי בחירהרוסינקסיניר"ד14:0016:00'ג22היסטוריה דיגיטלית123.4155

בחירהחליליהחסןר"ד08:0012:00'ד44√ההיסטוריה הימית של עולם האסלאם: א"סמינר מ123.4446
 MAלתלמידי 

 באישור BAופתוח גם כסמינר ל

'שלב א- תואר שלישיחובהציגלריוסי' פרופ16:0018:00'ג02'חלק א' ר שלב א"סמינר ד123.5001

'שלב ב- תואר שלישיחובהרייך-מוריסעמוס' פרופ16:0018:00'ג02חלק א' ר שלב ב"סמינר  ד- סוגיות ולבטים במחקר היסטורי 123.5158

BAלתלמידי 14:0016:00'ג22א"ב- אמונות ואמנות בגליל לאורך הדורות 123.2602

 סיורים בלבדMAלתלמידי 01א"מ- אמונות ואמנות בגליל לאורך הדורות 123.4012

'שנה א BAלתלמידי חובהברונשטייןיהודיתר"ד22אוריינות מידע מתוקשב 123.1000

' שנה אBAלתלמידי חובהשררעידןר"ד12:0014:00'ד22√'מבוא להיסטוריה עולמית חלק ב123.1113

16:0018:00'ב

16:0018:00'ד

'שנה א' א מסלול MAלתלמידי חובהרייך-מוריסעמוס' פרופ14:0016:00'ג02א"מ- פרקים במלאכת ההיסטוריון 123.4000

123.40022

123.40050

123.4154
תיאוריה ומתודולוגיה : ון קיגן'מניקולו מאקיאוולי ועד ג

בהיסטוריה צבאית מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו
MAלתלמידי בחירהשררעידןר"ד16:0018:00'ג02√

'שלב א- תואר שלישיחובהציגלריוסי' פרופ16:0018:00'ג02'חלק ב' ר שלב א"סמינר ד123.5002

'שלב ב- תואר שלישיחובהרייך-מוריסעמוס' פרופ16:0018:00'ג02חלק ב' ר שלב ב"סמינר ד- סוגיות ולבטים במחקר היסטורי 123.5159

123.3060קיץ

: רובים ותותחים, אבירים: סמינר

מלחמה וחברה באירופה הקדם מודרנית בין השנים

1400-1800

MA וBAלתלמידי בחירהשררעידןר"ד08:0012:00'ג44√

00השתתפות באירועים אקדמיים123.4500

עדי

אייל

ארליך

אליהו-בן
בחירה

ר"ד

ר"ד

עדי

אייל

ארליך

אליהו-בן
בחירה

ס להיסטוריה "ביה- ח "קורסים תשע

ר" מסלול תזה ודMAלתלמידי 

'מסלול ב MAלתלמידי חובה ברונשטייןיהודיתר"ד

א

מתוקשב

ס"מרצים מתחלפים מחוגי ביה √
ב

סיור

מתוקשב0כלים למחקר וכתיבה היסטורית מתוקשב 

4 4 123.1119

ללא שיעורים פרונטליים

בחירהמהי היסטוריה בחיפה
יוכל לשמש כחלופה BAלתלמידי 

להיסטוריה עולמית באישור החוג

ללא שיעורים פרונטליים

ר"ד

ר"ד



הערות

לקשר מרצה לאחר מינוילצטט בכל החוגים

רישום קורס במזכירות(רשימה סגורה, לא לציטוט)סיור ברומא 

לקשר מרצה לאחר מינוימדעי הרוח הדיגיטליים

ת"לציטוט במערכת של מזה

א באישור החוג"פתוח גם כסמינר ב

לצטט בכל החוגים

לצטט בכל החוגים

ס להיסטוריה"פתוח רק לתלמידי ביה

לצטט בכל החוגים
לבדוק עם רינת, ס להיסטוריה"לסגור לביה

לקשר מרצה לאחר מינוילצטט בכל החוגים

לצטט בכל החוגים

לקשר מרצה לאחר מינוילציטוט בהיסטוריה

לצטט בכל החוגים

לצטט בכל החוגים

לקשר מרצה לאחר מינוילציטוט בהיסטוריה כללית, סמינר

קורס משותף עם נופי ידע

לצטט בכל החוגים

קורס משותף עם נופי ידע

לצטט בכל החוגים

לצטט בכל החוגים

יוכל לשמש כחלופה להיסטוריה עולמית

לציטוט בכל החוגים


