סמסטר ב'  -תש"פ
שעה
08:00 – 10:00

10:00 – 12:00

יום ראשון
ערבית מדוברת מתחילים ב'
(דר' ירון פרידמן) ()106.7302
ערבית ספרותית לתלמידי החוג
רמה ד'
(גב' נחמה מנור) ()106.7107
טקסטים לדוברי ערבית שפת
אם –התגבשות הזהות הסורית
בכתבי משכילים (פרופ' פרומה
זקס) ()106.3816
ערבית ספרותית לתלמידי החוג
רמה ב'
(גב' נחמה מנור) ()106.7102
ערבית מדוברת מתקדמים ב'
(דר' ירון פרידמן) ()106.7402

יום שני
סמינריון ב"א – סוריה היסטוריה
ופוליטיקה
(דר' ירון פרידמן) ()106.3045

יום שלישי
ערבית ספרותית לתלמידי החוג
רמה ד'
(גב' נחמה מנור)
()106.7107
ערבית מדוברת מתקדמים ב'
(דר' ירון פרידמן) ()106.7402

יום רביעי
סמינריון ב"א – דמוגרפיה כלכלה
ומהפכה במזה"ת (פרופ' און
וינקלר) ()106.3309

יום חמישי
ערבית ספרותית לתלמידי החוג
רמה ד'
(גב' נחמה מנור)
()106.7107
כתיבה מדעית
(דר' אוריאל סימונסון)
()106.1123

סמינריון מ"א שאיפות הגמוניה
והשפעה :איראן בזירה האזורית
(דר' סולי שאהוור) ()106.4521
תרגיל היסטורי – מבעד לרעלה:
דת ומגדר בראשית האסלאם (דר'
אוריאל סימונסון) ()106.2044

סמינריון מ"א שאיפות הגמוניה
והשפעה :איראן בזירה האזורית
(דר' סולי שאהוור) ()106.4521

סמינריון ב"א – דמוגרפיה כלכלה
ומהפכה במזה"ת (פרופ' און
וינקלר) ()106.3309

סמינריון ב"א – סוריה היסטוריה
ופוליטיקה
(דר' ירון פרידמן) ()106.3045

ערבית ספרותית לתלמידי החוג
רמה ב'
(גב' נחמה מנור)
()106.7102
תורכית – מתחילים ב'
(גב' טנה באואר)
()106.7602

תורכית – מתקדמים ב'
(גב' טנה באואר)
()106.7604

טקסטים לדוברי ערבית שפת
אם –התגבשות הזהות הסורית
בכתבי משכילים (פרופ' פרומה
זקס) ()106.3816

ערבית ספרותית לתלמידי החוג
רמה ב'
(גב' נחמה מנור)
()106.7102

ערבית מדוברת – מתחילים ב'
(דר' ירון פרידמן) ()106.7302
12:00 – 14:00

פרסית – מתקדמים ב'
(גב' שילה מוסאי)
()106.7704

14:00 – 16:00

פרסית – מתקדמים ב'
(גב' שילה מוסאי)
()106.7704

תרגיל היסטורי – מבעד לרעלה:
דת ומגדר בראשית האסלאם (דר'
אוריאל סימונסון) ()106.2044

מועצת חוג

תורכית – מתקדמים ב'
(גב' טנה באואר)
()106.7604
מהי היסטוריה חלק ב'
(בית ספר להיסטוריה חובה שנה
א')
()123.1121

סמינריון סיור לימודי לקפריסין
(דר' עידו שחר) ()106.3047
תרגיל סיור לימודי לקפריסין
(דר' עידו שחר) ()106.2228

יום שישי
גישות ולבטים במחקר ההיסטורי
(היסטוריוגרפיה) – מ"א –
(דר' ערן סגל) ()106.4520

תורכית – מתחילים ב'
(גב' טנה באואר)
()106.7602
סמינריון מ"א – משפט מוסלמי:
היבטים היסטוריים ,סוציולוגיים
(דר' עידו שחר)
()106.4121
סמינריון ב"א  -תרבות ,פוליטיקה
וחברה בסוריה המודרנית
(פרופ' פרומה זקס) ()106.3606

תרגיל היסטורי פונדמנטליזם
אסלאמי ,משיחיות יהודית (פרופ'
יצחק ויסמן) ()106.2045

תרגיל היסטורי החברה הערבית-
פלסטינית בישראל :מיעוט לאומי
בסביבה משתנה (דר' עידו שחר)
()106.2034

גישות ולבטים במחקר ההיסטורי
(היסטוריוגרפיה) – מ"א –
(דר' ערן סגל) ()106.4520

שעה
16:00 – 18:00

יום ראשון
סמינריון סיור לימודי לקפריסין
(דר' עידו שחר) ()106.3047

יום שני

תרגיל סיור לימודי לקפריסין
(דר' עידו שחר) ()106.2228

יום שלישי
סמינריון מ"א – משפט מוסלמי:
היבטים היסטוריים ,סוציולוגיים
(דר' עידו שחר)
()106.4121
סמינריון ב"א  -תרבות ,פוליטיקה
וחברה בסוריה המודרנית
(פרופ' פרומה זקס) ()106.3606

יום רביעי

יום שישי

יום חמישי

תרגיל היסטורי פונדמנטליזם
אסלאמי ,משיחיות יהודית (פרופ'
יצחק ויסמן) ()106.2045

סטודנטים לידיעתכם:
תלמידי שנה א' – חובה להירשם לקורסים הבאים:

מקרא:
שנה א'

מבוא לימי הביניים :עולמות שזורים בית ספר להיסטוריה –  .123.1114חובה שנה א' (סמסטר א').

שנה ב'

תרגיל המשך לקורס מבוא לימי הביניים :עולמות שזורים בית ספר להיסטוריה ( .106.1513דר' אוריאל סימונסון) חובה שנה א' (סמסטר א').

שנה ג'

מבוא לאימפריה העות'מאנית – ( 106.2406פרופ' יובל בן-בסט) – קורס מתוקשב ! (חובה שנה א') (סמסטר ב').

בית ספר להיסטוריה

מבוא לדת האסלאם– ( 106.1103פרופ' יצחק ויסמן) – קורס מתוקשב ! (חובה שנה א') (סמסטר ב').

מ"א

מהי היסטוריה (מרצים מתחלפים מבית ספר להיסטוריה) – קורס שנתי (סמסטר א' –  123.1120וסמסטר ב' – ( )123.1121חובה שנה א).

שפות

קורס מתודולוגי ,סמס' א' – ( 123.1000אוריינות מידע ,ד"ר יהודית ברונשטיין) – קורס מתוקשב ! (חובה שנה א).
תלמידי שנה ב'– חובה להירשם לקורסים הבאים:
קורס מבוא  -גבולות חדשים ,אתגרים ישנים\חדשים -המזה"ת – ( 106.2033דר' יוני פורס) – קורס מתוקשב ! (חובה שנה ב') (סמסטר א').
כלכלת המזרח התיכון –  106.2059פרופ' און וינקלר (קורס חובה שנה ב') (סמסטר א').
חברה ותרבות במזרח התיכון המודרני :מבט בינתחומי( 106.2035 -דר' עידו שחר) – קורס מתוקשב ! קורס בחירה  2נ"ז (לא חובה) (סמסטר ב').
תלמידי שנה ג'– חובה להירשם לקורסים הבאים:
 2קורסי סמינריון (ניתן להירשם רק לאחר סיום חובות אנגלית).
ר – סמסטר ב'
קורס בחירה חדש (ניתן לקחת קורס זה במסגרת :)48/12

