קורסים בית הספר להיסטוריה תש"ף
סמ'

שם הקורס

קורס

ד'

10:00 08:00

ג'

16:00 14:00

מרצה
פרופ' יוסי ציגלר
ד"ר מיכה פרי
ד"ר אורי סימונסון
ד"ר אסף זלצר

חובה/בחירה
חובה לתלמידי
מזה"ת
והיסטוריה כללית
בחירה

תואר שלישי ופוסט-דוק

ד'

12:00 08:00

ד"ר חסן חליליה

בחירה

MA

ד'

14:00 12:00
מתוקשב

מרצים מתחלפים
ד"ר יהודית ברונשטיין

חובה
חובה

כל תלמידי BA
 BAשנה א'

כלים למחקר וכתיבה היסטורית מתוקשב

מתוקשב

ד"ר יהודית ברונשטיין

חובה

 MAמסלול ב'

ג'
סמינר ד"ר שנה א' חלק א'
'1966-1880
ג
חינוך עברי וחינוך פלסטיני :נקודות מפגש וחומות הפרדה
ג'
סוגיות ולבטים במחקר היסטורי  -ד"ר שנה ב' חלק א'

18:00 16:00
16:00 12:00
18:00 16:00

פרופ' יוסי ציגלר
ד"ר יוני פורס
ד"ר צור שלו
ד"ר אורי אמיתי
ד"ר אייל בן אליהו

חובה לדוק' שנה א'
בחירה
חובה לדוק' שנה א'

תואר שלישי -שנה א'
MA
תואר שלישי -שנה ב'

בחירה

לתלמידי  MAוBA

 123.5004לכתוב את ההיסטוריה של האוניברסיטה חלק ב'

ג'

16:00 14:00

ד"ר אסף זלצר

בחירה

דוקטורנטים ופוסט דוק

 123.3908סמינר :מבטים היסטוריים-פרפורמטיביים על טקס ופולחן

ג'

20:00 16:00

ד"ר משה בלידשטיין
ד"ר רותי אבליוביץ'

בחירה

לתלמידי  BAוMA

ד'

16:00 14:00

ד"ר יהודית ברונשטיין

בחירה

מ"א וב"א שלב 3

 123.1121מהי היסטוריה? חלק ב'

ד'

14:00 12:00

מרצים מתחלפים

חובה

כל תלמידי BA

 123.4000פרקים במלאכת ההיסטוריון  -מ"א

ג'

16:00 14:00

ד"ר אלי קוק

חובה

 MAמסלול א' שנה א'

מתוקשב

ד"ר אורי אמיתי

בחירה

BA

18:00 16:00

פרופ' יוסי ציגלר

חובה

תואר שלישי -שנה א'

ד"ר צור שלו

חובה

ד"ר יהודית ברונשטיין
ד"ר רותי גרטווגן

תואר שלישי -שנה ב'
BA

בחירה

 123.1114מבוא לימי הביניים :עולמות שזורים
123.5003
123.4446
א

123.1120
123.1000
123.4002
123.4005
123.5001
123.4040
123.5158

לכתוב את ההיסטוריה של האוניברסיטה חלק א'
ההיסטוריה הימית של עולם האסלאם בין המאות השביעית
והשש-עשרה
מהי היסטוריה? חלק א'
אוריינות מידע מתוקשב

יום התחלה

סיור

 123.3909קמפוס רומא

123.4013
123.3013
ב

ממן למקדונלדס :סוגיות בהיסטוריה תרבותית של אוכל

סיום

 123.1115הולדת תרבות המערב :מבוא לעת העתיקה (מתוקשב)
 123.5002סמינר ד"ר שנה א' חלק ב'

ג'

 123.5159סוגיות ולבטים במחקר היסטורי  -ד"ר שנה ב' חלק ב'
 123.1204נופי ידע :ארץ ישראל והים התיכון בימה"ב  -ב"א

ג' 18:00 16:00
ה' 12:00 10:00
ללא שיעורים
פרונטליים

 123.3204נופי ידע :ארץ ישראל והים התיכון בימה"ב  -מ"א

מיועד לתלמידי
 BAשנה א'

 MAסיורים בלבד

