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 18501 עיונימסלול 
 

         
 משתתפי התכנית מקדישים את השנתיים הראשונות שלהם בתכנית לקורסי חובה במשפטים ולקורסי השלמה בסיסיים

 ש"ש.  8בסדר גודל של                 

 

 לפחות( 76%ש"ש )יש לסיימם בממוצע  8קורסי השלמה 

היקף  נושא הקורס מס' קורס
 ש"ש

 הערות

181011 

181012 

181013 

181014 

181020 

181021 

181022 

181023 

 מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס

 מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון

 מבוא לתולדות רומא: מהתחלות לרפובליקה בשיאה 

 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות

 מבוא לימי הביניים המוקדמים 

 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים

 ימי הביניים הגבוהים מבוא ל

 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים

 

 

2 

נ''ז מתוך  2סה''כ צריך ללמוד 

 קורסי המבוא של שתי התקופות

181030 

181031 

181032 

181033 

 מבוא לתו' העה"ח: עליית המערב

 תרגיל מבוא לתו' העה"ח: עליית המערב

 מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלח''ע השנייה

 גיל מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלח''ע השנייהתר

2 
נ''ז מתוך  2סה''כ צריך ללמוד 

 קורסי המבוא של התקופה

  99152 או 181000
 71108או 

  2 ולדות הרעיון המדיני / מחשבה מדיניתת

  2 קורס בחירה בנושא משפטים והיסטוריה   

 בכל בעיה בשיבוץ הקורסים הנ''ל התלמידים מתבקשים לפנות למחלקה להיסטוריה 
 03-5318390 על מנת לבדוק אפשרות לרישום לקורס חלופי

 

 

 בהיסטוריה( 14במשפטים +  4) - (ש''ש 18קורסים )

 ציון שנה מרצה שם הקורס מס' קורס נ"ז מטלה שיוך קורס

    יסטוריוגרפיהה 18803 2 רפרט כתוב סמינריון חובה

יילמד  -סמינריון
במשפטים וייספר 

 בהיסטוריה

בהתאם 
לנדרש 

בפקולטה 
 למשפטים

2      

 -קורס בחירה
יילמד במשפטים 

וייספר 
 בהיסטוריה

בהתאם 
לנדרש 

בפקולטה 
 למשפטים

2      

סמינריון במחלקה 

 להיסטוריה

עבודה 

 סמינריונית
2      

      2 רפרט קורס לתואר שני

      2 רפרט לתואר שני קורס

      2 רפרט קורס לתואר שני

      2 בחינה קורס במחלקה 

      2 בחינה קורס במחלקה
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 דרישות נוספות
 ציון נ"ז  שנה  מרצה  מס' קורס   

 אנגלית לתואר שני
 

      

       

 :קורסי יסוד ביהדות

 נ"ז( 2אילן )-בוגר/ת בר
1. 

 נ"ז( 4/ת בר אילן )תלמיד/ה  שאינו/ה בוגר
1. 
2. 
 

  סמינר מחלקתי )חובה להירשם בכל שנה משנות הלימודים לתואר(

 

 
החובה, הבחירה,  התכנית מציעה מסלולים שונים לתואר השני, אבל משתתפי התכנית בכל המסלולים נדרשים להשלים את כל קורסי

 .חילת ההתמחות במקצוע המשפטלפני ת בהיסטוריהוהסמינרים של התואר הראשון במשפטים והתואר השני 


