
 המחלקה ללימודי המזרח התיכון  – לכל התארים ב"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  ת הרצא

                                                                          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(

 
חברה, פוליטיקה וכלכלה בסעודיה    - 19-723

 )ד"ר מן( 
 

מר נתנאל  ) למזרחנות   מבוא - 19-105
 פלמר( 

 
  

 

 
ערבית למתקדמים )מר    -08-009-36

   Zoom -ברועי שלומי(  
 

מתחילים  המשך ערבית ל 11-100-36
 Zoom -ששון( ב -)ד"ר שטרית 

10:00-
11:30 

 
 

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

 (ארליך ר" ד)מיעוטים דתיים ולאומיים  -19-315/6
 

 שפירא( גב' מור )ערבית למתחילים  16-001-36
 
 
 

אסטרטגית  )ד"ר  -איראן בזירה גאו  - 19-738
 מכליס(

 
 
 

  האמפריה' לתול  מבוא  - 119-102
 מנית )ד"ר דותן ארד( ' העות

 
סוגיות באסלאם המודרני   -19-217/8

 )ד"ר שמר( 
 

 
  מתחיליםהמשך ערבית ל 11-100-36

   Zoom -ששון( ב -)ד"ר שטרית 
 
המשך ערבית   -80-009-36

  -ב ( רועי שלומימר למתקדמים )
Zoom 

12:00-
13:30 

 
 
 
 

היהודים בצל האסלאם:    - 19-4021/22
 מפגש, דיאלוג, או קונפליקט? )ד"ר אלשיך(

 

קרבות נבחרים בימה"ב: היבטים גיאוגרפיים,  - 19-614
 כלכליים ולוגיסטיים )ד"ר ארליך(  

 
 
 המשך ערבית למתחילים )גב' מור שפירא(  16-001-36
 

 ערבית למתחילים )ד"ר לביא(   18-001-36
 

 ששון(-ערבית למתקדמים )ד"ר שטרית 09-009-36
 
 

מפוליס למדינה ההתפתחות   - 19331/2
  ר "ד)העירונית באגן הים התיכון בימה"ב 

 (ארליך
 

טקסטים היסטוריים קלאסיים    36-509-03
 לתלמידי חד חוגי   - גלבוע(-)ד"ר רון

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

 
המשך ערבית למתקדמים   09-009-36

 ששון( -)ד"ר שטרית 

 
 

 
החברה הערבית בישראל   -19-824-01

 ( Zoom-ב  M.A)ד"ר קורן( )סמינריון  

14:00-
15:30 

 
 

- )ד"ר נדלר  ערבית למתקדמים  07-009-36
   קירב(ע
 

ח'ומייניזם ומקורותיו )פרופ'   - 19-4023/4
 שפירא( 

 

היווצרותו של הסהר הפורה המודרני   -19409/10
 )פרופ' טאובר(

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

 
 ששון(  -)ד"ר שטרית למתחיליםערבית  11-100-36
 

המשך ערבית למתקדמים )ד"ר   07-009-36
 עקירב(  - נדלר

 
טקסטים מדיניים וחברתיים   36-535-01

 לתלמידי חד חוגי   –  )ד"ר גוטספלד(
 

חייו של מוחמד: קריאת   -19-327/8
 ה"סירה" בעברית )פרופ' מגן( 

 
המשך ערבית למתחילים )   16-001-36

 גב' מור שפירא (
 

המשך ערבית למתחילים   18-001-36
 )ד"ר לביא( 

 

 

16:00-
17:30 

19-4027/8 -  
הנאצית  גרמניה 

ואיטליה  
הפאשיסטית  

במזה"ת )פרופ'  
 Zoom- שפירא( ב

 

משושה הדתות: יהדות, נצרות,   -19-341/2
זורואסטריזם, מאניכאזים, בודהיזם ואסלאם  

 באלף הראשון לספירה )פרופ' שפירא(    

 פרסית )פרופ' מגן(  - 19-901
 
 

הפלסטינית   הלאומית התנועה -19-435/6
   (טייטלבאום'  פרופ)

 
 

המשך ערבית למתחילים   18-001-36
 )ד"ר לביא( 

 
  

)גב' מור   ערבית מדוברת 36-214-02
 שפירא(

 
 

מבוא למחקר מתקדם )פרופ' טאובר(   - 19-801
 [M.Aסמנריון  ]

18:00-
19:30 

19-337/8-  
אימפריות  

נומדיות בערבה  
האירואסייתית  
)פרופ' שפירא(   

 Zoom-ב

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

 

 המשך פרסית )פרופ' מגן(  - 19-901
 

שבטיות ופוליטיקה במפרץ   - 19-4025/6
'  פרופ)הפרסי: היחסים החדשים עם ישראל 

   (טייטלבאום
 

 
 

 

)הרצאה   אסלאם ורדיקליות בעידן הסייבר  - 19-828
M.A ))ד"ר אלשיך( 

20:00-
21:30 

 דמוקרטיה והיעדרה )פרופ' טייטלבאום(    - 19-709  
 

 )ד"ר אלמכיאס(ערבית מדוברת   36-214-01
 

   

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
 )פרופ' טאובר(  מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשהמתוקשב כקורס השלמה לתלמידי תואר שני בלבד:  - 19-103-02


