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  )124(זרח התיכון מה ידומילל הקלחמה
 "פתש -רשימת קורסים  

 תואר ראשון
 

 חובה  -מבואות שנה א' 
 

 לקורסנק"ז  4נק"ז), סה"כ  2נק"ז) יש לבחור קבוצת תרגול אחת ( 2לכל הרצאה (
 

 סמסטר א'
 

 )4( םאלסאה תדל אובמ   01-0031-1-124
 10-12א'   'א' סמס )2( 'ש  מוחמד אלעטאונה פרופ'

 
  לדת האסלאם מבוא  :תרגול 11-0031-1-124

 12-14 א'  'א' סמס )2' ( ת  גב' סבינה עבדולאייב 
 

 לדת האסלאםמבוא  :תרגול 12-0031-1-124
 12-14א'   סמס' א' )2ת' (  מר פראג' אבו פריח

 
 
 

 )4( יתנאיה העות'מרפמיאה יתילע דעו דמחומהנביא מ ןוכיתה חרזמל אובמ 01-0011-1-124
 10-12 ג'  ' א'סמס )2ש' (  ופ' נמרוד הורוביץפר

 
 יתנאת האימפריה העות'מיילד עעו דמחהנביא מומ ןוכיתה חרזמלמבוא  :תרגול 11-0011-1-124

 12-14 ג'  ' א'סמס )2ת' (  פרופ' נמרוד הורוביץ
 

 יתנאת האימפריה העות'מיילד עעו דמחהנביא מומ ןוכיתה חרזמלמבוא  :תרגול 12-0011-1-124
 12-14 ג'  ' א'סמס )2ת' (  קרן אבו הרשקוביץ 'דר

 
 
 

 'בסמסטר 
 

 )4ת (ינאמ'תועה הירפמיאה תודלותל אובמ 01-0041-1-124
 10-12' א  'בס' סמ )2' (ש   אבי רובין פרופ'

 
 ריה העות'מאניתפמיאה תודלותל אובמ :תרגול 11-0041-1-124

 12-14 'א ' ב' מסס )2' (ת   אבי רובין פרופ'
 
 עות'מאניתה יהרמפאיה ותלדתול ואמב :תרגול 21-0041-1-124

 12-14' א  'ב' מסס )2( 'ת   מר עידן בריר
 
 
 

 )4י (נדרוכון המתיזרח המל אובמ 01-0021-1-124
 10-12 'ג  'ב 'סמס )2( 'ש   דרור זאבי פרופ' 

 
 ינרדומ ןוכית חרזמבוא למ :תרגול 11-0021-1-124

 12-14ג'   '' בסמס )2ת' (   גב' נועה דודיאן
 

 ינרדומ ןוכית חרזמבוא למ :תרגול 12-0021-1-124
 12-14 ג'  '' במסס )2' (ת   מר בן זרחי
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  הבוח - שנה א' ביתרע
 .לא ניתן להחליף קבוצות בין הסמסטרים. מבין השתיים קבוצה אחתיש לבחור 

 סמסטר א'
 

 )3( יסוד תבערבית: מיומנויוערבית  01-0137-1-124
 10-12' ב  'ס' אסמ )2ש' (  בו ערישהמר יאסר א

 08-10  'ג  סמס' א' )2ש' (   סיגל גורג'י 'דר
 12-14' ה  סמס' א' )2ש' (   סיגל גורג'י 'דר

 
 )3יסוד ( תערבית בערבית: מיומנויו 02-0137-1-124

 12-14ב'   סמס' א' )2ש' (  מר יאסר אבו ערישה
 14-16' ג  סמס' א' )2ש' (  מר יאסר אבו ערישה

 10-12' ה  סמס' א' )2ש' (   סיגל גורג'י 'דר
 

 סמסטר ב'
 

 )3(תקשורת  תערבית בערבית: מיומנויו 01-0051-1-124
 10-12ב'   'בסמס'  )2ש' (  מר יאסר אבו ערישה

 08-10ג'    'בסמס'  )2ש' (   סיגל גורג'י 'דר
 12-14ה'   'בסמס'  )2ש' (   סיגל גורג'י 'דר

 
 )3(תקשורת  תבערבית: מיומנויו ערבית 02-0051-1-124

 12-14ב'   'בסמס'  )2ש' (  מר יאסר אבו ערישה
 14-16ג'   'בסמס'  )2ש' (  מר יאסר אבו ערישה

 10-12ה'   'בסמס'  )2ש' (   סיגל גורג'י 'דר
 

 חובה -ערבית שנה ב' 
 . לא ניתן להחליף קבוצות בין הסמסטרים.מבין השתיים קבוצה אחתיש לבחור 

 

 א' סמסטר
 

 )4ערבית למתקדמים רמה ג' ( 01-0448-1-124
 10-12א'   סמס' א' )4ש' (   גב' עדן סולימני

 08-10ד'          
 

 )4( 'רמה גמתקדמים לערבית  02-0448-1-124
 14-16  'ג  'אסמס'  )4(ש'    גב' אנה מלול

 12-14  ה'       
 סמסטר ב'

 

 )4ערבית למתקדמים רמה  ד' ( 01-0178-1-124
 10-12א'   סמס' ב' )4ש' (   גב' עדן סולימני

 08-10ד'          
 

 )4( 'רמה ד מתקדמים לערבית  02-0178-1-124
 14-16ג'    'בסמס'  )4ש' (   גב' אנה מלול

 12-14  ה'       
 

 חובה - שנה ג' ,בערבית םיטסקט תאירק
 סים אלה בשנים א' וב'.) רשאים ללמוד קוררר (ממבחן פטוופט יבעלי שפת אם ערבית או בעל

 
 )2א' ( הקהילה היהודית במצרים: קריאת טקסטים נבחרים  01-0390-1-124

 12-14א'   סמס' א' )2ש' (   פרופ' יורם מיטל
 

 )2' (ב הקהילה היהודית במצרים: קריאת טקסטים נבחרים  01-0490-1-124
 12-14א'   סמס' ב' )2ש' (   פרופ' יורם מיטל

 
 )4חברה הפלסטינית בראי העיתונות הערבית (ה 01-0449-1-124

 10-14ב'   סמס' א' )4ש' (   יונתן מנדל 'דר  
 

 )4(הרומן שלי: קריאה ועיון ברומנים מאת יוצרים במרחב הערבי  01-0079-1-124
 10-14' ב  'בסמס'  )4ש' (   סיגל גורג'י 'דר

 
 )4( ההיסטוריאבן תימיה ובני זמנו: קריאת טקסטים בהקשרם  01-0420-1-124

 10-14ג'   סמס' ב' )4ש' (  הלר-דניאלה טלמון 'דר  
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  החוב-'ב הנש, תימדקאות למידה יונמוימ סרוק

 סמינר-בד. לא מוצמד לפרונלמד בסמסטר א' בל
 

 )2(ת ימדקא הדימל תויונמוימ 01-1321-1-124
 12-14א'   'סמס' א )2' (ש   גב' נועה דודיאן

 
 )2(ת ימדקא הדימל תויונמוימ 02-1321-1-124

 12-14א'   'סמס' א )2' (ש   גב' נטע קלמפרט

 
 

 בהצלחה) תואובמה לכ םויס - םדק יאנת( ג' אוב' ים נש-ם יו"סרפ
 סמינר בסמסטר א' או ב'-לבחור פרוניתן 

 
 'אסמסטר 

 
 )4לאומיות במזרח התיכון ( 01-1421-1-124

 14-18ב'   סמס' א' ) 4פ' (  חיה סספורטס 'דר
 

 )4) (4( סוגיות בהיסטוריה, חברה ותרבות -מרוקו המודרנית  01-0245-1-124
 12-16ד'   סמס' א' )4פ' ( יקותיאלי-אורית ואקנין 'דר

 
 )3( מעמד הביניים במזרח התיכון: עבר, הווה, עתיד 01-0247-1-124

 10-13ה'   סמס' א' )4פ' (   פרופ' רלי שכטר
 קורס משותף עם המחלקה לכלכלה. •
 124-1-0240מזה"ת נדרשים להירשם גם לסדנה  תלמידי  •

 
 )1יד (מעמד הביניים במזרח התיכון: עבר, הווה, עת סדנה 01-0240-1-124

 13-14ה'   סמס' א' )1ס' (   פרופ' רלי שכטר
 .124-1-0247מיועד לרשומים לפרו"ס  •

 
 

 סמסטר ב'
 

 )4האסלאם במאה העשרים ואחת: דת, משפט וחברה ( 01-0237-1-124
 12-16א'   סמס' ב' )4פ' (  מוחמד אלעטאונה פ'פרו

 
 )4( תנועות דתיות לאומיות במזרח התיכון  01-0359-1-124

 14-18ב'   סמס' ב' )4פ'(  פרופ' נמרוד הורביץ  
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 בהצלחה) תואובמהל כ וםסי -םדק יאנת(' ג הנש - םירניסמ

 
 סמסטר א'

 
 )4( דת ומדינה במזרח התיכון המודרני  01-0075-1-124

 14-10ג'   )  סמס' א'4ס' (  מוחמד אלעטאונה פרופ'  
 

 )4מסעי צלב וג'יהאד במזרח התיכון: היסטוריה ומיתוסים ( 01-0379-1-124
 10-14ד'   סמס' א' )4ס' (  הלר-דניאלה טלמון 'דר  
 
 
 

 סמסטר ב'
 

 )4בין כותבים לא/נשים ( -המזרח התיכון וצפון אפריקה 01-0267-1-124
 12-16ד'  סמס' ב'  )4ס' ( יקותיאלי-ורית ואקניןא 'דר  

  מיועד לסטודנטים בקבוצת מל"מ בלבד. •
 

 )4כלכלה מדינית של המזרח התיכון העכשווי ( 01-0125-1-124
 10-14ד'   סמס' ב' )4ס' (   פרופ' רלי שכטר  
 
 
 

 סמינרים שנתיים
 

 )2נצרות ונוצרים במזרח התיכון ובאפריקה א' ( 01-0077-1-192
 14-16א'   סמס' א' )4ס' (   לאונרדו כהן 'דר
 קורס שנתי •

 
 )2נצרות ונוצרים במזרח התיכון ובאפריקה ב' ( 01-0087-1-192

 14-16א'   סמס' ב' )4ס' (   לאונרדו כהן 'דר
 קורס שנתי •

 
 

 אזרח במזרח התיכון -לקראת אמנה חברתית חדשה? יחסי מדינה 01-0370-1-124
 )2א' ( בעבר ובעתיד

 14-16א'   סמס' א' )2ס' (   פרופ' רלי שכטר  
 קורס שנתי •

 
 אזרח במזרח התיכון -לקראת אמנה חברתית חדשה? יחסי מדינה 01-0380-1-124

 )2ב' ( בעבר ובעתיד
 14-16א'   סמס' ב' )2ס' (   פרופ' רלי שכטר  

 קורס שנתי •
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 'ג-', ב' וא םשני - הריחבורי עיש
 סמסטר א'

 

 )2( התיכון-ת: פרספקטיבות קוויריות על המזרחלאומיו-צ'ק ועד הומומהקו 01-0470-1-124
 14-16א'   'אסמס'  )2ש' (  נבו-עתליה ישראליגב'   
 

 )4( התיכון-במזרחגני עדן מלאכותיים: סמים וחברה  01-0060-1-124
 14-18ב'   סמס' א' )4ש' (   פרופ' חגי רם  
 

 )4( תיכוניים-ם מזרחמאבקם של מיעוטי טיפות בים: 01-0250-1-124
 10-14ג'   סמס' א' )4ש' (   מר עידן בריר  
 

 )2( החברה הערבית הבדואית בנגב 01-0050-1-137
 16-18' ג  א'' סמס )2' (ש  ראס-ת'אבת אבודר' 

 
 )2( שינויים ואתגרים-בימת המזרח התיכון: המדינה 01-0410-1-124

 18-20ג'   סמס' א' )2ש' ( יקותיאלי-אורית ואקנין 'דר  
 מר עידן בריר, גב' אינה בלייך

 
 )2מקורות ישועיים על המזרח התיכון וקרן אפריקה ( 01-0428-1-124

 18-20ג'    סמס' א' )4ש' (  לאונרדו כהן 'דר  
 

 )4פושעים ופשיעה במזרח התיכון ( 01-0050-1-124
 10-14' ה  סמס' א' )4ש' (   עמרי פז 'דר  
 

 סמסטר ב'
 

 )2( 1831-1948פרקים נבחרים בהיסטוריה פלסטינית  01-0440-1-124
 14-16א'   סמס' ב' )2ש' (   פורסונתן ד"ר י  
 

 )4(יצירה פמיניסטית בעולם הערבי: ספרות וקולנוע  01-0450-1-124
 14-18' א  'ב' סמס )4ש' (  גב' שיח'ה חליוה   
 

 )2מבוא לספרות אסלאמית ( 01-0028-1-137
 10-12ב'   ב'' סמס ) 2' (ש  המוחמד אלעטאונ פרופ'

 
 )2(וחברתית  תרבותית היסטוריה :הביניימי התיכון במזרח ומוסלמים יהודים 01-0116-1-124

 10-12ב'   סמס' ב' )2ש' (  הלר-דניאלה טלמון 'דר  
 

 )4( עזה: חברה, תרבות ופוליטיקהרצועת  01-0400-1-124
 12-16' ב  סמס' ב' )4ש' (   יונתן מנדל 'דר  
 

 )4האביב הערבי: המאבק על דמותה של מדינת הלאום הערבית ( 01-0257-1-124
 10-14ג'   סמס' ב' )4ש' (   פרופ' יורם מיטל  
 

 )2יהודים נוצרים ומיעוטים בתרבויות האסלאם ( 01-0458-1-124
 16-18ג'   סמס' ב' )2ש' ( יקותיאלי -אורית ואקנין 'דר  
 

 )2( כון: היבטים חברתיים ופוליטיים של סכסוכיםבימת המזרח התי 01-0430-1-124
 18-20ג'   סמס' ב' )2ש' ( יקותיאלי-אורית ואקנין 'דר  

 מר עידן בריר, גב' אינה בלייך
 

 )2קומוניזם ( -מרקסיזם ואפרו -סוגיות באפרו 01-0016-1-192
 18-20ג'   סמס' ב' )2( ש'  לאונרדו כהן  'דר  
 

 )4(ודתה  איראן לתרבות קולנועי צוהר 01-0460-1-124
 12-16ד'   סמס' ב' )4ש' (  בנימין יעקוביאןמר   
 

אירועים, אנשים ואתגרים שעיצבו את פני -מאבן סעוד ועד למונדיאל בקטאר 01-0469-1-124
  )4הזירה המפרצית (

 08-12ה'   סמס' ב' )4ש' (   מיכל יערי 'דר  
 

 )4הודו המוסלמית: סיור לימודי ( 01-0721-1-124
בהתאם לרשימת רישום במזכירות  סיור לימודי בהודו.    פרופ' דרור זאבי

 ותאריכי הסיור יפורסמו בהמשך.מפגשי הכנה   .(הגרלה) היוצאים

 בעמוד הבא-קורסי בחירה שנתיים
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 שנתיים בחירה קורסי

 
 )2נצרות יהדות ואסלאם באתיופיה: ספרות, היסטוריה א' ( 01-0385-1-124

 16-18א'   סמס' א' )2ש' (   לאונרדו כהן 'דר  
 

 )2נצרות יהדות ואסלאם באתיופיה: ספרות, היסטוריה ב' ( 01-0358-1-124
 16-18א'   סמס' ב' )2ש' (   לאונרדו כהן 'דר  
 
 

 )4תורכית למתחילים א' ( 01-0048-1-152
 12-16ב'   סמס' א' )4ש' (  חי כהן ינרוג'ק 'דר  

 ניתן לקבל הכרה כקורס כללי או בחירה במזה"ת •
 

 )4תורכית למתחילים ב' ( 01-0058-1-152
 12-16ב'   סמס' ב' )4ש' (  חי כהן ינרוג'ק 'דר  

 ניתן לקבל הכרה כקורס כללי או בחירה במזה"ת •
 
 

 )2תורכיה המודרנית: לאומיות, אסלאם ודמוקרטיה א' ( 01-0272-1-124
 16-18ב'   סמס' א' )2ש' (  חי כהן ינרוג'ק 'דר  
 

 )2ית: לאומיות, אסלאם ודמוקרטיה ב' (תורכיה המודרנ 01-2720-1-124
 16-18ב'   סמס' ב' )2ש' (  חי כהן ינרוג'ק 'דר  
 
 

 )2פרסית  למתחילים א' ( 01-0831-1-124
 12-16' ד  סמס' א' )4ש' (   גב' שילה מוסאי

 
 )2פרסית למתחילים ב' ( 01-0841-1-124

 12-16' ד  סמס' ב' )4ש'  (   גב' שילה מוסאי
 
 

 )2פרסית  למתקדמים א' ( 01-1351-1-124
 16-20ד'   סמס' א' )4ש' (   גב' שילה מוסאי

 
 )2פרסית למתקדמים ב' ( 01-1361-1-124

 16-20ד'   סמס' ב' )4ש'  (   גב' שילה מוסאי
 
 
 
 
 


