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  (124)זרח התיכון מה ידומילל הקלחמה
 

 תואר שני: רשימת קורסים לשנה"ל תשע"ט

 קורסי חובה
 

 (2גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני א' ) 01-0251-2-124
 12-14ג'   סמס' א' (4ש' )  דר' אבי רובין  

 חובה לתלמידי שנה א' במסלול הכללי והמחקריקורס שנתי , 

 
 (2ות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני ב' )גיש 01-0261-2-124

 12-14ג'   סמס' ב' (4ש' )  דר' אבי רובין  
 קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה א' במסלול הכללי והמחקרי 

 
 ( 1א') -סמינר בכתיבת הצעת מחקר למ.א  01-0188-2-124

 14-16ג'  א'' סמס (2' )יקותיאלי ש-דר' אורית ואקנין

 חלק מהמפגשים יתקיימו  תלמידי שנה א' במסלול המחקרי.קורס שנתי, חובה ל
 .אשר יפורסמו בסילבוס הקורס במועדים אחריםבמתכונות סדנה 

 
 ( 1ב') -סמינר בכתיבת הצעת מחקר למ.א  01-0201-2-124

 14-16ג'  ב'' סמס (2' )יקותיאלי ש-דר' אורית ואקנין
 .מהמפגשים יתקיימו  חלק קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה א' במסלול המחקרי

 .אשר יפורסמו בסילבוס הקורס במועדים אחריםבמתכונות סדנה 
 

 (1סמינר בכתיבת עבודת גמר למ.א א' ) 01-0198-2-124
 14-16ג'   סמס' א' (2ש' )  פרופ' חגי רם

 חלק מהמפגשים יתקיימו . קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה ב' במסלול המחקרי
 אשר יפורסמו בסילבוס הקורס. במתכונות סדנה במועדים אחרים

 
 (1סמינר בכתיבת עבודת גמר למ.א ב' ) 01-0298-2-124

 14-16ג'   סמס' ב' ( 2ש' )  פרופ' חגי רם
 חלק מהמפגשים יתקיימו . קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה ב' במסלול המחקרי

 במתכונות סדנה במועדים אחרים אשר יפורסמו בסילבוס הקורס.
 

 קורסי בחירה
 

 כול לימודי המזרח התיכוןאש
 

 (4)  אסלאם דמוקרטיה וזכויות אדם 01-0030-2-124
 8-12ג'   סמס א' (4ס' ) פרופ' מוחמד אלעטאונה

 
 (4רצח עם ובניית אומה ) 01-0182-2-124

 16-20 'ג  'אסמס'  (4ס' )  דרור זאביפרופ'   
 

 (4) 21-ל 11-בר ראשו של חוסיין? סוגיות בתולדות א"י והמזה"ת מן המאה ההיכן נק 01-0249-2-124
 8-12ג'   'בסמס'  (4ס' ) דר' דניאלה טלמון הלר

 
 (4)אימפריאליזם וקולוניאליזם במזרח התיכון ומעבר לו    01-0229-2-124

 16-20ג'   ב'סמס'  (4ס' )  חגי רםפרופ'   
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 אשכול שפה ותרבות ערבית

 
 (4) אמנות פלסטינית: חיפוש אחר זהות 01-0099-2-124

 8-12ה'   'אסמס'  (4ס' ) דר' חוסני שחאדה  
  הקורס יילמד בשפה הערבית, תוך התאמות לרמת השליטה של הסטודנטים

 בשפה.
 

 (4) סוציולוגיה, פוליטיקה ופרקטיקה של תרגום 01-0219-2-124
 12-16ה'   סמס' א' (4' )ס  דר' יוני מנדל  

 
 (4שפה וזהות בספרות הערבית המודרנית ) 01-0278-2-241

 8-12ה'   סמס' ב' (4ס' )  דר' סיגל גורג'י  
  הקורס יילמד בשפה הערבית, תוך התאמות לרמת השליטה של הסטודנטים

 בשפה.

 
 (4) 19-קוראים וכותבים: סוגות בנהדה הערבית של המאה ה 01-0209-2-124

   12-16ה'   ' ב'סמס (4ס' )  דר' ניקול כ'יאט  
 
 

 לחברי כתב העת ג'מאעה הסדנ
 

 לתלמידי המסלול המחקרי, שהתקבלו כחברי מערכת. הרישום נעשה במחלקה.
 

 (1) א' - סדנת ג'מאעה 01-0248-2-124
 12-14ג'   סמס' א' (1סד' )  פרופ' חגי רם  

 (1) ב' - סדנת ג'מאעה 01-0258-2-124
  12-14ג'   סמס' ב' (1סד' )  פרופ' חגי רם  

 
 
 
 

 יש לבצע רישום לקורסים: -לתלמידי המסלול המחקרי שנה ב' 
 סמסטר א' -( 6עבודת גמר ) 124-2-9991-01

 
 סמסטר ב' -( 6עבודת גמר ) 124-2-9992-01

 
 

לתלמידי המסלול המחקרי שנה ג' ואילך, יש לבצע רישום לקורס עבודת גמר )ללא נק"ז(, בהתאם 
 רכתם.לתקופת הלימודים אותה הא

 

 סמסטר א' -( 0כתיבת עבודת גמר ) 124-2-7777
 

 סמסטר ב' -( 0כתיבת עבודת גמר ) 124-2-7778
 

   
 
 


