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 07.09.20 מעודכן לתאריך
 ייתכנו שינויים

  

  (124)זרח התיכון מה ידומילל הקלחמה
 "אפתש -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  עטאונה-מוחמד אל פרופ'

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

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

 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' )  הלר-דניאלה טלמוןפרופ' 

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

 12-14 ג'  ' א'סמס (2ת' )  קרן אבו הרשקוביץ 'דר
 

 יתנאת האימפריה העות'מיילד עעו דמחהנביא מומ ןוכיתה חרזמלמבוא  :תרגול 12-0011-1-124
 16-18 ג'  ' א'סמס (2ת' )  הלר-דניאלה טלמוןפרופ' 

 
 
 

 'בסמסטר 
 

 (4ת )ינאמ'תועה הירפמיאה תודלותל אובמ 01-0041-1-124
 10-12' א  'בס' סמ (2' )ש   רוביןאבי  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' )  חיה סספורטס 'דר
 

 ינרדומ ןוכית חרזמבוא למ :תרגול 12-0021-1-124
 16-18 ג'  '' במסס (2' )ת  חיה סספורטס 'דר
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  הבוח - שנה א' ביתרע
 

 מבין השתיים קבוצה אחתיש לבחור 
 לא ניתן להחליף קבוצות בין הסמסטרים

 

 סמסטר א'
 

 (3) יסוד תבערבית: מיומנויוערבית  01-0137-1-124

 08-10' ב  'ס' אסמ (2ש' )   סיגל גורג'י 'דר  

 12-14  'ג  סמס' א' (2ש' )  מר סאלח אגבאריה

 08-10' ה  סמס' א' (2ש' )  מר סאלם אבו רביעה

 

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

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

 14-16ג'    סמס' א' (2ש' )  מר סאלח אגבאריה

 10-12' ה  סמס' א' (2ש' )  מר סאלם אבו רביעה

  וממשל הלפוליטיקקבוצה זאת מיועדת לסטודנטים המשלבים עם המחלקה 

 

 (3יסוד ) תערבית בערבית: מיומנויו 03-0137-1-124

 12-14ב'   סמס' א' (2ש' )   סיגל גורג'י 'דר  

 08-10ג'   סמס' א' (2ש' )  מר סאלח אגבאריה

 12-14ה'   סמס' א' (2ש' )  מר סאלם אבו רביעה

 
 

 סמסטר ב'

 

 (3)תקשורת  תערבית בערבית: מיומנויו 01-0051-1-124

 08-10ב'   ב'סמס'  (2)ש'    סיגל גורג'י 'דר  

 12-14ג'    ב'סמס'  (2ש' )  מר סאלח אגבאריה

 08-10ה'   ב'סמס'  (2ש' )  מר סאלם אבו רביעה

 

 (3)תקשורת  תערבית בערבית: מיומנויו 02-0051-1-124

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

 14-16ג'    ב'סמס'  (2ש' )  מר סאלח אגבאריה

 10-12ה'   ב'סמס'  (2ש' )  אבו רביעהמר סאלם 

  וממשל הלפוליטיקקבוצה זאת מיועדת לסטודנטים המשלבים עם המחלקה 

 

 (3)תקשורת  תערבית בערבית: מיומנויו 03-0051-1-124

 12-14ב'   ב'סמס'  (2ש' )   סיגל גורג'י 'דר  

 08-10ג'   ב'סמס'  (2ש' )  מר סאלח אגבאריה

  12-14ה'   ב'סמס'  (2)ש'   מר סאלם אבו רביעה
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 חובה -ערבית שנה ב' 
 

 . לא ניתן להחליף קבוצות בין הסמסטרים.יש לבחור קבוצה אחת מבין השתיים
 

 סמסטר א'
 

 (3) ערבית בערבית: מיומנויות למידה ומחקר 01-0631-1-124
 12-14' א  'אסמס'  (2ש' )   דר' סיגל גורג'י

 12-14ג'   א'סמס'  (2ש' )   גב' סוהא קאדרי
 08-10' ד  א'סמס'  (2ש' )   דר' סיגל גורג'י

 
 (3ערבית בערבית: מיומנויות למידה ומחקר ) 02-0631-1-124

 10-12' א  א'סמס'  (2ש' )   דר' סיגל גורג'י
 14-16ג'   א'סמס'  (2ש' )   סוהא קאדרי גב'
 16-18' ד  א'סמס'  (2ש' )   סוהא קאדרי גב'

 
 

 סמסטר ב'
 

 (3) ערבית בערבית: מיומנויות הבעה ויצירה 01-1961-1-124
 12-14א'   ב'סמס'  (2ש' )   דר' סיגל גורג'י

 12-14ג'   ב'סמס'  (2ש' )   גב' סוהא קאדרי
 08-10ד'   ב'סמס'  (2ש' )   דר' סיגל גורג'י

 
 (3ערבית בערבית: מיומנויות הבעה ויצירה ) 02-1961-1-124

 10-12א'   ב'סמס'  (2ש' )   דר' סיגל גורג'י
 14-16ג'   ב'סמס'  (2ש' )   סוהא קאדרי גב'
 16-18ד'   ב' סמס' (2ש' )   סוהא קאדרי גב'

 
 
 
 חובה - שנה ג' ,בערבית םיטסקט תאירק

 

 ם ללמוד קורסים אלה בשנים א' וב'( רשאירר )ממבחן פטוופט יבעלי שפת אם ערבית או בעל
 

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

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

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

 
 

 (4הפלסטינית בראי העיתונות הערבית )החברה  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' ד  'בסמס'  (4ש' )   סיגל גורג'י 'דר
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  חובה -ב'  הנש- מינרס-ורפ

 בהצלחה תואובמה לכ םויס :םדק יאנת
 (1) מחלקתי-או דו( 2)ראשי לבחירה בהתאם למסלול הלימודים: 

 
 'אסמסטר 

 
 (4) שליטים ונתינים   01-0323-1-124

 12-16' ד  'אסמס'  (4' )פ  פרופ' נמרוד הורביץ  
 

 סמסטר ב'
 

 (4האסלאם במאה העשרים ואחת: דת, משפט וחברה ) 01-0237-1-124
 10-14' ג  סמס' ב' (4פ' )  עטאונה-מוחמד אל פרופ'

 
 שנתי

 
 (2כלכלה מדינית של המזרח התיכון העכשווי  א') 01-0125-1-124

 14-16א'   סמס' א' (2פ' )   פרופ' רלי שכטר  

 קורס שנתי 
 

 (2כלכלה מדינית של המזרח התיכון העכשווי  ב') 01-0161-1-124
 14-16א'   סמס' ב' (2פ' )   פרופ' רלי שכטר  

 קורס שנתי 

 
  חובה -'ג הנש - םירניסמ

 בהצלחה תואובמה לכ םויס :םדק יאנת
 (1( או חטיבה )1מחלקתי )-( או דו2)ראשי לבחירה בהתאם למסלול הלימודים: 

 
 סמסטר א'

 

 (4) סמינר מצטיינים -בין כותבים לא/נשים המזרח התיכון וצפון אפריקה:  01-0267-1-124
 12-16ד'  ' אסמס'  (4) 'ס יקותיאלי-אורית ואקנין 'דר  

 .מיועד לסטודנטים בקבוצת מל"מ בלבד  
 

 (4דת ומדינה במזרח התיכון המודרני )  01-0075-1-124
 14-10ג'   (  סמס' א'4ס' )  עטאונה-מוחמד אל פרופ'  

 
 סמסטר ב'

 

 (4) 16-: מלכות ומובילות חברתיות במאה הכשנשים שלטו בעולם  01-1981-1-124
 10-14ד'   סמס' ב' (4ס' )   פרופ' דרור זאבי  

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

 10-14ה'   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  
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 'ג-', ב' וא םשני - הריחבורי עיש
 סמסטר א'

 (4) : משיחיות, שיעיות ושושלתיותמודרנית-איראן הפרו 01-0271-1-124
 10-14ב'   סמס' א' (4)ש'    בראק יונתןדר'   

 
 (4) התיכון-במזרחגני עדן מלאכותיים: סמים וחברה  01-0060-1-124

 14-18ב'   סמס' א' (4ש' )   פרופ' חגי רם  
 

 (2) 21-ועד המאה ה 7-תהליכי אסלום והתאסלמות בארץ ישראל מן המאה ה 01-0179-1-124
 14-16' ב  'אסמס'  (2ש' )  הלר-דניאלה טלמון 'פרופ  

 
 (4)הפלסטינים: היסטוריה, חברה, תרבות, לאומיות  01-0136-1-124

 10-14' ג  'אסמס'  (4ש' )  דר' חיה סספורטס  
 

 (4)תיכוניים -של מיעוטים מזרחטיפות בים: מאבקם  01-0250-1-124
 12-16ג'   סמס' א' (4ש' )   מר עידן בריר  

 
01-2021-1-124 Fantasies: Feats, Failures and ISIS (2) 

 16-18ג'   סמס' א' (2ש' )  פרופ' נמרוד הורביץ  
 הקורס מועבר באנגלית 

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

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

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

 
 (2)( 1991-1890היסטוריה מודרנית של אריתראה ) 01-0389-1-124

 18-20ג'    סמס' א' (2ש' )  לאונרדו כהן 'דר  
 

 סמסטר ב'
 (2) יהדות, אסלאם ומה שביניהם 01-2011-1-124

 10-12' א   ב'' סמס  (2ש' )  צדיקעטאונה, ד"ר שלום פרופ' מוחמד אל  
 קורס משותף עם המחלקה למחשבת ישראל 

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

 
 (4דרך המשי ועולם האסלאם: חיידקים, עבדים ואבק שריפה ) 01-1991-1-124

 10-14ב'   'בסמס'  (4ש' )   בראקדר' יונתן   
 

 (2) מחשבה דתית ופרקטיקה דתית באסלאם הביניימי 01-1071-1-124
 14-16ב'   סמס' ב' (2ש' )  הלר-טלמוןפרופ' דניאלה   

 
 (4האביב הערבי: המאבק על דמותה של מדינת הלאום הערבית ) 01-0257-1-124

 10-14ג'   סמס' ב' (4ש' )   פרופ' יורם מיטל  
 

 (2) אימפריות קטנות: קהילות אירופיות בין קהיר לקייפטאון 01-2001-1-124
 14-16ג'   סמס' ב' (2ש' )   דר' בן זרחי  

 
 (2) בימת המזרח התיכון: היבטים חברתיים ופוליטיים של סכסוכים 01-0430-1-124

 18-20ג'   סמס' ב' (2ש' ) , מר עידן בריריקותיאלי-אורית ואקנין 'דר  
 

 (2)היחסים בין הכנסייה הקתולית לכנסיות המזרחיות: מוועידת קלקדון ועד ימינו  01-1971-1-124
 18-20ג'   סמס' ב' (2ש' )  לאונרדו כהן  'דר  

 
: אירועים, אנשים ואתגרים שעיצבו את הזירה מאבן סעוד ועד למונדיאל בקטאר 01-0469-1-124

 (4המפרצית )
 08-12ד'   סמס' ב' (4ש' )   מיכל יערי 'דר  
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 (4עזה: חברה, תרבות ופוליטיקה )רצועת  01-0400-1-124

 12-16 ד'  סמס' ב' (4ש' )   יונתן מנדל 'דר  
 

 (2) החברה הערבית הבדואית בנגב 01-0050-1-137
 16-18ד'   ב'' סמס (2' )ש  אלצראיעהמר קאסם 

 
 (4פושעים ופשיעה במזרח התיכון ) 01-0050-1-124

 10-14ה'   'בסמס'  (4ש' )   עמרי פז 'דר  
 

 *כפוף לנהלי קורונה*   (4) מדינה וחברה במרוקו: סיור לימודי 01-1341-1-124
 

  ב'סמס'  (4ש' ) יקותיאלי-אורית ואקנין 'דר  
 

 שיעורים וסיור | ()הגרלה בהתאם לרשימת היוצאיםרישום במזכירות 
 ונוצרים בתרבויות האסלאםבהרשמה לסטודנטים במסלול יהודים עדיפות 

 

 שנתיים בחירה קורסי
 

 (2א' ) היסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה 01-0061-1-192
 16-18א'   סמס' א' (2ש' )   לאונרדו כהן 'דר  

 
 (2ב' ) היסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה 01-0161-1-192

 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  

  במזרח תיכוןניתן לקבל הכרה כקורס כללי או בחירה 
 

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

  תיכון במזרחניתן לקבל הכרה כקורס כללי או בחירה 
 
 

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

 
 (2תורכיה המודרנית: לאומיות, אסלאם ודמוקרטיה ב' ) 01-2720-1-124

 16-18ב'   סמס' ב' (2ש' )  חי כהן ינרוג'ק 'דר  
 
 

 (2) יהודית בימי הביניים א'-ַאַדּב ַונור: שפה ותרבות רוחנית ערביתִלַסאן,  01-0209-1-124
 18-20ג'   סמס' א' (2ש' )   ד"ר שועי רז  

 
 (2) יהודית בימי הביניים ב'-ִלַסאן, ַאַדּב ַונור: שפה ותרבות רוחנית ערבית 01-0419-1-124

 18-20ג'   סמס' ב' (2ש' )   ד"ר שועי רז  
 
 

 (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

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

  16-20ד'   סמס' ב' (4ש'  )   גב' שילה מוסאי
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 (137החטיבה לשפה ותרבות ערבית )

 "אפתש –רשימת הקורסים 

 
 רבית ספרותיתעב רוטפ רמת יעלב םודנטיטסו םשפת א-יתדוברי ערב הירשםל םיאשזו ר הביטחל
 

 חובה -מבואות שנה א' 
 

 (2) אסלמיתמבוא לספרות  01-0028-1-137
 16-18ב'   א'' סמס (2' )ש  חורשדר' יאיר 

 
 (2) ערבית מודרניתמבוא לספרות  01-0038-1-137

 10-12ב'   'ב' סמס (2' )ש  גב' נועה דודיאן
 

 (2) החברה הערבית הבדואית בנגב 01-0050-1-137
 16-18ד'   ב'' סמס (2' )ש אלצראיעהמר קאסם 

  מבוא לספרות ערבית קלאסית 137-1-0048מחליף קורס חובה 

 
  'ג-', ב' וא םשני - הריחבורי עיש

 
 סמסטר א'

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

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

 (2) 21-ועד המאה ה 7-תהליכי אסלום והתאסלמות בארץ ישראל מן המאה ה 01-0179-1-124
 14-16' ב  'אסמס'  (2ש' )  הלר-דניאלה טלמון 'פרופ  

 
 

 סמסטר ב'
 

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

 
 (4הרומן שלי: קריאה ועיון ברומנים מאת יוצרים במרחב הערבי ) 01-0079-1-124

 10-14' ד  סמס' ב' (4ש' )   סיגל גורג'י 'דר
 

 (2) מחשבה דתית ופרקטיקה דתית באסלאם הביניימי 01-1071-1-124
 14-16ב'   סמס' ב' (2ש' )  הלר-פרופ' דניאלה טלמון  

 
 

 ג'-ו' בשנה  :סמינר-פרו
 סיום כל המבואות בהצלחה( –)תנאי קדם 

 סמינר(-ניתן ללמוד הקורס גם כקורס בחירה בחטיבה )למי שלא צריך פרו
 

 (4ומגמות בשירה הערבית המודרנית )זרמים   0033-1-137
 10-14ג'   'אסמס'   (4פ' )  ד"ר יאיר חורש  

 
 שנה ג'  :סמינר

 סיום כל המבואות בהצלחה( –)תנאי קדם 
 

 (4הקשרים חברתיים ופוליטיים של שפה ותרבות: הערבית במזרח התיכון ) 01-0051-1-137

 10-14ג'   ב'' סמס (4' )ס   יונתן מנדל 'דר

 סמינר-ללמוד הקורס גם ברמת פרוניתן  *
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 ( 124זרח התיכון )מה ידומילל הקלחהמ

 תואר שני

 "אפתש –רשימת קורסים 
 

החל משנת הלימודים תשפ"א תכנית הלימודים לתואר שני מובנית ואין אפשרות בחירה, למעט אישורים 
 יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם שניתנו בוועדת תארים מתקדמים או לתלמידי מסלול

 
 קורסי חובה

 
 (2גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני א' ) 01-0251-2-124

 12-14ג'   סמס' א' (4ש' )   אבי רובין פרופ'  

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

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

 
 

 ( 0)סדנת כתיבת הצעת מחקר  01-0188-2-124
 ג'   'ב' סמס  (2' )ש    מרצי המחלקה

 חובה לתלמידי שנה א' במסלול המחקרי 

 סדנה מרוכזת של מפגש חד פעמי, מועד יפורסם בהמשך 

 
 

 (0כתיבת עבודת גמר )סדנת  01-0198-2-124
 ג'   ב'' סמס  (2' )ש    המחלקה מרצי

 חובה לתלמידי שנה ב' במסלול המחקרי 

 סדנה מרוכזת של מפגש חד פעמי, מועד יפורסם בהמשך 

 
 

 (0)שנה א' - א' סמינר מחלקתי 01-0351-2-124
 14-16ג'   'סמס' א ( 0ש' )    

 

 (0שנה א') -סמינר מחלקתי ב'  01-0361-2-124
 14-16ג'   סמס' ב' ( 0ש' )    

  יינתנו על ידי מרצי המחלקה ומרצים אורחיםוהסמינר כולל הרצאות בתחומים שונים 

 מועדי ההרצאות יפורסמו בתחילת הסמסטר 

 תשפ"א( וכתיבת תיזה חובה לתלמידי המסלול המחקרי( 

 
 (0')בשנה  –סמינר מחלקתי א'  01-0371-2-124

 14-16ג'   סמס' א' ( 0ש' )    
 

 (0')בשנה  –סמינר מחלקתי ב'  01-0381-2-124
 14-16ג'   סמס' ב' ( 0ש' )    

  יינתנו על ידי מרצי המחלקה ומרצים אורחיםוהסמינר כולל הרצאות בתחומים שונים 

 בתחילת הסמסטר מועדי ההרצאות יפורסמו 

 
 
 
 



 

 9 

 
 סמינרים 

 
 (4) יהודי ארצות ערב: זהות, פוליטיקה והיסטוריוגרפיה 01-0150-2-124

 8-12ג'   סמס א' (4ס' )   יורם מיטלפרופ' 
 

 (4) מעמד הביניים במזרח התיכון: עבר, הווה, עתיד? 01-0235-2-124
 16-20' ג  סמס' א' (4ס' )   פרופ' רלי שכטר  

 
 (4) ליכון הגלובהמזרח התי 01-0190-2-124

 8-12ג'   סמס' ב' (4ס' )   פרופ' חגי רם
 

( בהקשר מזרח תיכוני: המקרה של local history)חקר היסטוריה מקומית  01-0249-2-124
 (4) 21-ועד המאה ה 11-מג'דל מהמאה ה-אשקלון/עסקלאן

 16-20ג'   סמס' ב' (4ס' )  הלר-דניאלה טלמון 'פרופ  

 
 
 

 סדנה לחברי כתב העת ג'מאעה
 ול המחקרי, שהתקבלו כחברי מערכתלתלמידי המסל

 
 (2א' ) -סדנת ג'מאעה  01-0248-2-124

 14-16ג'   סמס' א' (2סד' )   פרופ' חגי רם  
 

 (2ב' ) -סדנת ג'מאעה  01-0258-2-124
  14-16ג'   סמס' ב' (2סד' )   פרופ' חגי רם  

 
 
 

 כתיבת עבודת גמר
 לתלמידי המסלול המחקרי שנה ב'חובה 

 
 סמסטר א' -( 6עבודת גמר ) 124-2-9991-01 

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

 
 

 המחקרי שנה ג' ואילךלתלמידי המסלול 
 יש לבצע רישום לקורס עבודת גמר )ללא נק"ז(, בהתאם לתקופת הלימודים אותה הארכתם.

 

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

 סמסטר ב' -( 0כתיבת עבודת גמר ) 124-2-7778
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 מסלול יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם

 תואר שני* תשפ"א
 )ליבה(קורסי חובה  3במסלול זה ישנם 

 בשנתון שמפורסםיתר ההנחיות הן בהתאם למסלול מחקרי/כללי כפי 
 

 קורסי חובה
 

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

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

 12-14ג'   סמס' ב' (4ש' )   פרופ' אבי רובין  

 קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה א' במסלול הכללי והמחקרי 
 
 

 ( 0)סדנת כתיבת הצעת מחקר  01-0188-2-124
 ג'   ב'' סמס  (2' )ש    מרצי המחלקה

 חובה לתלמידי שנה א' במסלול המחקרי 

  פעמי, מועד יפורסם בהמשךסדנה מרוכזת של מפגש חד 
 
 

 (0סדנת כתיבת עבודת גמר ) 01-0198-2-124
 ג'   ב'' סמס  (2' )ש    מרצי המחלקה

 חובה לתלמידי שנה ב' במסלול המחקרי 

 סדנה מרוכזת של מפגש חד פעמי, מועד יפורסם בהמשך 
 
 

 (0שנה א') -סמינר מחלקתי א'  01-0351-2-124
 14-16ג'   סמס' א' ( 0ש' )    

 

 (0שנה א') -סמינר מחלקתי ב'  01-0361-2-124
 14-16ג'   סמס' ב' ( 0ש' )    

  יינתנו על ידי מרצי המחלקה ומרצים אורחיםוהסמינר כולל הרצאות בתחומים שונים 

 מועדי ההרצאות יפורסמו בתחילת הסמסטר 

 )חובה לתלמידי המסלול המחקרי וכתיבת תיזה )תשפ"א 

 
 (0שנה ב') –סמינר מחלקתי א'  01-0371-2-124

 14-16ג'   סמס' א' ( 0ש' )    
 

 (0שנה ב') –סמינר מחלקתי ב'  01-0381-2-124
 14-16ג'   סמס' ב' ( 0ש' )    

  יינתנו על ידי מרצי המחלקה ומרצים אורחיםוהסמינר כולל הרצאות בתחומים שונים 

 מועדי ההרצאות יפורסמו בתחילת הסמסטר 

 
 (2יהודים נוצרים ומיעוטים בתרבויות האסלאם ) 01-0458-1-124

 16-18ג'   סמס' א' (2ש' ) יקותיאלי -אורית ואקנין 'דר  
 
 

  (1הפורום לחקר יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם א' ) 01-0391-2-124
 (  שנתי1ש' ) יקותיאלי וד"ר מנשה ענזי  -אורית ואקנין 'דר

 
  (1ונוצרים בתרבויות האסלאם ב' )הפורום לחקר יהודים  01-0401-2-124

 (  שנתי1ש' ) יקותיאלי וד"ר מנשה ענזי  -אורית ואקנין 'דר

 פעמים בסמסטר  3-, בתדירות של כת סדנההמפגשים יתקיימו במתכונ 
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 סמינרים 
 

 (4) יהודי ארצות ערב: זהות, פוליטיקה והיסטוריוגרפיה 01-0150-2-124
 8-12ג'   סמס א' (4ס' )   פרופ' יורם מיטל

 
 

 א -יהודים במרחב העירוני המוסלמי בעת החדשה  -יהודים והעיר הגדולה 01-0264-1-125
 14-16ג'   סמס' א' (2ש' )   ד"ר מנשה ענזי  

 
 ב -יהודים במרחב העירוני המוסלמי בעת החדשה  -יהודים והעיר הגדולה 01-0274-1-125

 14-16ג'   סמס' ב' (2ש' )   ד"ר מנשה ענזי  
 .קורס שנתי. פתוח לתלמידי המסלול בלבד 

 
 

 יהודית בימי הביניים א'-ִלַסאן, ַאַדּב ַונור: שפה ותרבות רוחנית ערבית 01-0209-1-124
 18-20ג'   סמס' א' (2ש' )   שועי רזד"ר   

 
 יהודית בימי הביניים ב'-ִלַסאן, ַאַדּב ַונור: שפה ותרבות רוחנית ערבית 01-0419-1-124

 18-20ג'   'בסמס'  (2ש' )   שועי רזד"ר   
 )קורס שנתי מתואר ראשון. פתוח לתלמידי המסלול בלבד )כרפרט 

 
 
 
 

 מדינה וחברה במרוקו: סיור לימודי
 יקותיאלי-אורית ואקנין 'דר

 

 לסטודנטים במסלול יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם ביציאה לסיור הינהעדיפות 
  לרשימת היוצאים )הגרלה(רישום במזכירות בהתאם 
 שיעורים וסיור 

 
 
 
 

 בייעוץ אישי עם רכזת המסלול:  נקבעתתכנית הלימודים *
 יקותיאלי-ד"ר אורית ואקנין

 
 
 

 
 

 mideast@bgu.ac.ilהמעוניינים ייפנו במייל למזכירות המחלקה: 

mailto:mideast@bgu.ac.il

