
 
 
 

 המחלקה ללימודי המזרח התיכון – לכל התארים ג"פתשמערכת שעות טיוטה 
 

  

 ובעל סיומת זוגית 3או  2 קורס המתחיל בספרה -סמינריון ימי ביניים -פרו |זוגית -ובעל סיומת אי 3או  2 קורס המתחיל בספרה -בחירה ימי ביניים  תהרצא
                                                                             ובעל סיומת זוגית 5או  4 קורס המתחיל בספרה -סמינריון עת חדשה -פרו |זוגית -ובעל סיומת אי 5או  4 קורס המתחיל בספרה -הרצאת בחירה עת חדשה 

 9מתחיל בספרה קורס ה –לימוד שפות  | 8מתחיל בספרה קורס ה –קורס לתארים מתקדמים  | 7קורס המתחיל בספרה  -סמינריון עת חדשה | 6קורס המתחיל בספרה  –סמינריון ימי ביניים 
 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון :שעה

-8:00 
9:30  

 מבוא לתולדות האסלאם )ד"ר נסיה שמר( -19-101 תעשיית הנפט במזה"ת )ד"ר מן(-527/8-19 
 

לבנון אל מול מציאות אזורית משתנה )ד"ר  -19-4011/2
 מכליס(

 
סמינר מצטיינים: שימוש בכלים טכנולוגיים -19-750

לשיפור הבנת המציאות החברתית והפוליטית במזרח 
 התיכון )ד"ר מן(

אסלאם וגלובליזציה )ד"ר  -19-4015/16
 מכליס(

 
 

ר ד") למזרחנות מבוא -19-105
 נתנאל פלמר(

 
היהודים בצל  - 19-4021/22

האסלאם: מפגש, דיאלוג, או 
 אלשיך(קונפליקט? )ד"ר 

 

 

אסלאם ורדיקליות  -19-828
ד"ר אלשיך, ) בעידן הסייבר

 (M.Aהרצאה 
 Zoom-יילמד ב

10:00-
11:30 

 
 

)ד"ר  סודות ומזימות במזה"ת-19449/50
 בלנגה(

 

 ששון(-ד"ר שטריתערבית למתחילים ) 11-001-36
 

עליית הרדיקליזם האסלאמי המודרני )ד"ר  -19-745
 אלשיך(

 
)ד"ר בימה"ב  וכלכלה בסוריה הגדולה חברה-19-343/4

   ארליך(

ד"ר )חברה, צבא ופוליטיקה -סוריה -19-703
 בלנגה(

 
)ד"ר  התיכון-עליה לרגל באגן הים-19-309/10

   ארליך(

 האמפריה' לתול מבוא - 19-102
 מנית )ד"ר דותן ארד('העות

 
 

הקוראן: טכסט  - 19-339/40
 (אלשיך ר"ד)וקונטקסט 

 

 

שימושי מחשב ובינה  -19832
מלאכותית בניתוח מידע 

פרופ' )בהקשר המזרח תיכוני 
(  יילמד MAסמינריון  , תאני

 Zoom-ב
12:00-
13:30 

 
 
 
 

"הדרבי מעל הכול": ההשלכות   -19-4031/2
הפוליטיות, החברתיות והכלכליות של 

 ד"ר בלנגה() הכדורגל במזרח התיכון

 ששון(-שטרית ד"רהמשך ערבית למתחילים ) 11-001-36
 
 )שפירא(ערבית למתחילים 61-001-36
 

-ראשית מעורבות האו"ם בסכסוך הערבי-19-443/4
 דרור(-בן פרופ'ישראלי )

 
 (פרופ' זאב מגן) מדף הספרים האסלאמי – 19-371/2

-פרופ' בןערבי  )-הסכסוך הישראלי -19-563/4
 דרור(

 
 נופים עירוניים באגן הים התיכון -19-612

 )ד"ר ארליך( 
 
 
 

מבוא לתולדות המזה"ת  -19-103
 בעת החדשה )ד"ר אלישבע מכליס(

 
סוגיות בהלכה -19-347/8

   (שמר)ד"ר המוסלמית 

 
מר המשך פרסית ) -19-901
  (פאקנהאדבנימין 

 Zoom-יילמד ב
 
 

14:00-
15:30 

 
 

 ערבית למתקדמים  90-009-36
 מור שפירא)סמסטר א 

 סמסטר ב לימור לביא(
 
 

 ערבית למתקדמים  009-36 07
 )שטרית ששון(לתלמידי תואר שני

 
מילים שעשו היסטוריה במזרח התיכון )ד"ר  19-4033/4

  פלמר(
 
 ( שפירא(ערבית למתחילים ) 81-001-36
 

 דרור(-בן)פרופ' ארגוני הטרור -19-720

 ערבית למתקדמים  90-009-36
 מור שפירא)סמסטר א 

 סמסטר ב לימור לביא(
 
 

טקסטים היסטוריים קלאסיים  36-509-03
 ד"ר גיא רון גלבוע 

 
 

 )פרופ' שפירא( רוסיה במזה"ת  19-4017/8

 ערבית למתקדמים  009-36 07
 )שטרית ששון(לתלמידי תואר שני

 
איראן: מכורש ועד  – 19-345/6
 (פרופ' זאב מגן)ח'אמנאי 

 
 
המשך ערבית  61-001-36

 שפירא(למתחילים )
 

 

16:00-
17:30 

 )מר יוסף לוי( ערבית מדוברת 36-214-02  )גב' מור שפירא( ערבית מדוברת 01-214-36 
 (לתלמידי תואר שני) 

 
 ( שפירא(ערבית למתחילים ) 81-001-36
 

 פרסית )פרופ' מגן( -19-901

דיקטטורה,דמוקרטיה וליברליזציה  -19-739
 )פרופ' טייטלבאום(  במזה"ת

 
ונוצריים בקוראן מוטיבים יהודיים -19-349/50

 )פרופ' שפירא(
 

המשך ערבית  61-001-36
 שפירא(למתחילים )

 
טורקיה והעולם התורכי -19-4037/8

 ZOOM-ב –)פרופ' שפירא( 

 
 

18:00-
19:30 

סוגיות עכשוויות בתנועה  – 19-4029/30 
 הלאומית הפלסטינית )ד"ר קורן(

  שבט, מדינה וחברה -19-4035/6
  (טייטלבאוםפרופ' ) במזה"ת

 
 

 – תולדות הלאומיות הפלסטינית -19-4039/40
מסוף האימפריה העות'מאנית עד תהליך אוסלו 

  (פרופ' טייטלבאום)
 

טקסטים מדיניים וחברתיים ד"ר  36-535-01
 גוטספלד 

המשך ערבית  11-001-36
 ( ששון-ד"ר שטריתלמתחילים ) 

 Zoomיילמד ב
 
ערבית למתחילים )ד"ר  81-001-36

 Zoomלמד בי( ישפירא
 

 סהארית-אפריקה הסוב-19-351/2
 ZOOM-ב –)פרופ' שפירא( 

 

 סוגיות מודיעיניות במזה"ת -19-833
 (MAהרצאה  ,ד"ר פלמר)

20:00-
21:30 

   
 

   

 מזרח תיכון דיגיטליים התמחות מעשית בלימודי -19-831
 (פרקטיקום, ד"ר מן)

קורסים 
 מתוקשבים

 נק"ז 1 –סמסטר ב  –)ד"ר שמר(  קריאה בכתביו של שיח' יוסף אלקרדאוי – 19-5003נק"ז,  1 –סמסטר א  –)ד"ר שמר(  יהודים, יהדות וישראל בראי האסלאם – 19-5001
 , )ד"ר שמר( מבוא לתולדות האסלאםמתוקשב כקורס השלמה לתלמידי תואר שני בלבד:  19-101-02
 )ד"ר מכליס( מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשהידי תואר שני בלבד: מתוקשב כקורס השלמה לתלמ - 19-103-02


