
 תואר ראשון

 שנה א'

 יםלינק זמנים מרצה הקורס שם

 ולכתוב לחשוב איך: יסוד מיומנויות

 (2)קבוצה  היסטורית

 לינק 00:11 – 02:11יום ג', שעות  ברק און' פרופ

 ולכתוב לחשוב איך: יסוד מיומנויות

 (3)קבוצה  היסטורית

 לינק 00:11 – 02:11יום ה', שעות  וישניצר אבנר ר"ד

 ולכתוב לחשוב איך: יסוד מיומנויות

 (0)קבוצה  היסטורית

 לינק 00:11 – 00:11יום ד', שעות  אלון יואב' פרופ

 לינק 00:11 – 02:11יום ד', שעות  מוסנזון-פרופ' מירי שפר העוסמאנית האימפריה לתולדות מבוא

 01:11 – 10:11יום ב', שעות  ד"ר נורית צפריר האסלאם ולתרבות לדת תרגיל

 01:11 – 10:11יום ג', שעות 

 לינק

-0011 המוסלמים העמים לתולדות תרגיל

011 

 00:11 – 02:11יום ב', שעות  כנאענה אלקאדר עבד ר"ד

 00:11 – 00:11יום ד', שעות 

 לינק לימי ב'

 לינק לימי ד'

 02:11 – 01:11יום ב', שעות  ד"ר אבנר וישניצר העוסמאנית האימפריה לתולדות תרגיל

 02:11 – 01:11יום ה', שעות 

 לינק לימי ב'

 לינק לימי ה'

 בהיסטוריה מרכזיות סוגיות: יסוד סדנת

 ת"המזה של המודרנית

 02:11 – 01:11יום א', שעות  צורףד"ר מירה 

 02:11 – 01:11יום ד', שעות 

 לינק

 

  

https://us02web.zoom.us/j/81713167089?pwd=ekQ1S21ldVl1UHNLMUI5NmxjY0xxZz09
https://us02web.zoom.us/j/81713167089?pwd=ekQ1S21ldVl1UHNLMUI5NmxjY0xxZz09
https://us02web.zoom.us/j/85100672276
https://us02web.zoom.us/j/85100672276
https://us02web.zoom.us/j/81845893939
https://us02web.zoom.us/j/81845893939
https://us02web.zoom.us/j/85159138773
https://us02web.zoom.us/j/85159138773
https://us02web.zoom.us/j/85798869623
https://us02web.zoom.us/j/85798869623
https://us02web.zoom.us/j/88284585638?pwd=eG9HamZyQW03bE5ZQVRZQkJ3Sk5hZz09
https://us02web.zoom.us/j/88284585638?pwd=eG9HamZyQW03bE5ZQVRZQkJ3Sk5hZz09
https://us02web.zoom.us/j/87216454713?pwd=K2wyeWpxOUJzSXhiQ2FFWmZvczU2QT09
https://us02web.zoom.us/j/87216454713?pwd=K2wyeWpxOUJzSXhiQ2FFWmZvczU2QT09
https://us02web.zoom.us/j/84588269079
https://us02web.zoom.us/j/84588269079
https://us02web.zoom.us/j/88147794126
https://us02web.zoom.us/j/88147794126
https://us02web.zoom.us/j/86546176139
https://us02web.zoom.us/j/86546176139


 'שנה ב

 לינקים זמנים מרצה הקורס שם

 לינק 02:11 – 01:11יום ג', שעות  ברק און' פרופ ת"המזה של חברתית להיסטוריה מבוא

 02:11 – 01:11יום א', שעות  בעבור-הנדלמן ליאורה ר"ד החדישה בעת איראן

 02:11 – 01:11יום ה', שעות 

 לינק

 לינק 00:11 – 02:11יום ב', שעות  זיסר אייל' פרופ סוריה על המאבק

 02:11 – 01:11יום ב', שעות  כנאענה אלקאדר עבד ר"ד ומציאות רעיון: לבנון

 02:11 – 01:11יום ד', שעות 

 לינק

, האשמית מלוכה": ואנצאר רון'מוהאג"

 בירדן ופליטים שבטית חברה

 לינק 00:11 – 00:11יום א', שעות  יואב אלוןפרופ' 

 לינק 00:11 – 00:11יום ד', שעות  פרופ' מאיר ליטבק להעצמה מהשוליים: הערבי בעולם השיעה

 לינק 02:11 – 01:11יום ד', שעות  מוסנזון-פרופ' מירי שפר סביבה, חברה, מדינה: תורכיה

Modern North Africa: the Challenges of 

Colonialism & Independence 

 לינק 00:11 – 02:11יום ה', שעות  ויצמן מדי ברוס' פרופ

 21:11 – 00:11יום ג', שעות  נדן עמוס ר"ד ת"המזה של כלכלית היסטוריה

 00:11 – 02:11יום ה', שעות 

 לינק

 - ת"ובמזה באפריקה לאום ובניית נוסייד'ג

 רואנדה של המקרה

 00:11 – 02:11יום א', שעות  ד"ר אירית בק

 02:11 – 01:11יום ד', שעות 

 לינק

 01:11 – 10:11יום א', שעות  צורף מירה ר"ד תרבות, חברה, פוליטיקה -מצרים

 01:11 – 10:11יום ד', שעות 

 לינק

  00:11 – 02:11יום ג', שעות  ד"ר משה מורד ובאפריקה ת"במזה וקוויריות מגדר, מוזיקה

 לינק 00:11 – 02:11יום ג', שעות  זיסינויין דניאל ר"ד אפריקה בצפון וסביבה חברה

  00:11 – 00:11יום א', שעות  אגברייה אחמד ר"ד פוליטיקה, חברה: ואנרכיה סדר-אי, סדר

https://us02web.zoom.us/j/89186367824?pwd=VjNjeU9qa2N3eng2U2VodGpYazlGUT09
https://us02web.zoom.us/j/89186367824?pwd=VjNjeU9qa2N3eng2U2VodGpYazlGUT09
https://us02web.zoom.us/j/84655044172?pwd=WFBTdHFtVzRQNkVFM1VMNncyalJ6dz09
https://us02web.zoom.us/j/84655044172?pwd=WFBTdHFtVzRQNkVFM1VMNncyalJ6dz09
https://us02web.zoom.us/j/88256629153?pwd=M3BNbXYvbGxGTEYyVGJxcFhPaUNTQT09
https://us02web.zoom.us/j/88256629153?pwd=M3BNbXYvbGxGTEYyVGJxcFhPaUNTQT09
https://us02web.zoom.us/j/86540012541?pwd=QW93ci9ZS1VYeE9LNUJva0JFWEM4QT09
https://us02web.zoom.us/j/86540012541?pwd=QW93ci9ZS1VYeE9LNUJva0JFWEM4QT09
https://us02web.zoom.us/j/84291375278
https://us02web.zoom.us/j/84291375278
https://us02web.zoom.us/j/86343531225?pwd=Nm4wSFgvTVdCR25DM2dJSEtwNGpwQT09
https://us02web.zoom.us/j/86343531225?pwd=Nm4wSFgvTVdCR25DM2dJSEtwNGpwQT09
https://us02web.zoom.us/j/81374331124
https://us02web.zoom.us/j/81374331124
https://us02web.zoom.us/j/87310841120?pwd=MUFjYmYxenduYS9kcFpqUnVxT1VzQT09
https://us02web.zoom.us/j/87310841120?pwd=MUFjYmYxenduYS9kcFpqUnVxT1VzQT09
https://us02web.zoom.us/j/84280083176
https://us02web.zoom.us/j/84280083176
https://us02web.zoom.us/s/86850411523#success
https://us02web.zoom.us/s/86850411523#success
https://us02web.zoom.us/j/83692032707
https://us02web.zoom.us/j/83692032707
https://us02web.zoom.us/j/82810587375
https://us02web.zoom.us/j/82810587375


 ובהווה בעבר ואידיאולוגיה

 00:11 – 00:11יום א', שעות  מר יובל דגן הערבי בעולם התקשורת אמצעי

 00:11 – 00:11יום ג', שעות 

 לינק

 21:11 – 00:11יום ב', שעות  צפריר נורית ר"ד המוסלמית ובחברה בשריעה נפש כופר

 21:11 – 00:11יום ג', שעות 

 לינק

 הערבית בספרות הכפר מנהגי השתקפות

 המודרנית

 00:11 – 00:11יום ב', שעות  בסל נאסר' פרופ

 00:11 – 00:11יום ד', שעות 

 

 

 'שנה ג

 לינקים זמנים מרצה הקורס שם

 00:11 – 00:11יום ב', שעות  פרופ' און ברק ת"מהמזה מבט - גלובלית התחממות

 00:11 – 00:11יום ד', שעות 

 לינק

 21:11 – 00:11יום א', שעות  פרופ' מאיר ליטבק ת"המזה בחקר היסטוריוגרפיות מחלוקות

 21:11 – 00:11יום ד', שעות 

 לינק

 בשלהי פלסטין/י"א? וכולרה ביצות רק

 העוסמאנית התקופה

 לינק 00:11 – 00:11יום ב', שעות  וישניצר אבנר ר"ד

 

  

https://us02web.zoom.us/j/84353740620
https://us02web.zoom.us/j/84353740620
https://us02web.zoom.us/j/89275049494
https://us02web.zoom.us/j/89275049494
https://us02web.zoom.us/j/83446410731?pwd=SEdTUUsydkJYOVltOEdpYXFHSHE3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/83446410731?pwd=SEdTUUsydkJYOVltOEdpYXFHSHE3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88452790220?pwd=SUVhdkZkajlRUXJoZm9KcGdUSE1DQT09
https://us02web.zoom.us/j/88452790220?pwd=SUVhdkZkajlRUXJoZm9KcGdUSE1DQT09
https://us02web.zoom.us/j/82605515813
https://us02web.zoom.us/j/82605515813


 שניתואר 

 שנה א'

 לינקים זמנים מרצה הקורס שם

 היבטים-המודרני ת"במזה ומדינה שבט

 מתודולוגיים

 00:11 – 00:11יום א', שעות  אלון יואב' פרופ

 21:11 – 00:11יום ד', שעות 

 לינק

 00:11 – 02:11יום ג', שעות  ד"ר ברנדון פרידמן ?ת"מזה של היסטוריה לקרוא איך

 00:11 – 02:11יום ה', שעות 

 

 21:11 – 00:11יום ב', שעות  ד"ר נורית צפריר המוסלמית ובחברה בשריעה נפש כופר

 21:11 – 00:11יום ג', שעות 

 לינק

 הערבית בספרות הכפר מנהגי השתקפות

 המודרנית

 00:11 – 00:11יום ב', שעות  פרופ' נאסר בסל

 00:11 – 00:11יום ד', שעות 

 

 02:11 – 01:11יום ג', שעות  נדן עמוס ר"ד  בינתחומי מבט-פלסטינית היסטוריה

 21:11 – 00:11יום ה', שעות 

 לינק לימי ג'

 לינק לימי ה'

Minorities and the State in the M.E 00:11 – 02:11יום ב', שעות  ויצמן מדי ברוס' פרופ 

 00:11 – 00:11יום ה', שעות 

 לינק

 לינק 00:11 – 00:11יום ד', שעות  ד"ר אירית בק 'ב אפריקה בימת

 

  

https://us02web.zoom.us/j/83491253115
https://us02web.zoom.us/j/83491253115
https://us02web.zoom.us/j/89275049494
https://us02web.zoom.us/j/89275049494
https://us02web.zoom.us/j/87141831134
https://us02web.zoom.us/j/87141831134
https://us02web.zoom.us/j/83386981698
https://us02web.zoom.us/j/83386981698
https://us02web.zoom.us/j/81639545494?pwd=dGRseWlZbnZkOVluSjVxbU5DZVIrZz09
https://us02web.zoom.us/j/81639545494?pwd=dGRseWlZbnZkOVluSjVxbU5DZVIrZz09
https://us02web.zoom.us/s/82917778857#success
https://us02web.zoom.us/s/82917778857#success


 אוניברסיטאית-הבין בתכנית אפריקה לימודי

 שנה א'

 לינקים זמנים מרצה הקורס שם

 02:11 – 01:11יום א', שעות  בק אירית ר"ד האסלאם ועולם ניגריה - הסהרה מעל גשר

 00:11 – 02:11יום ד', שעות 

 לינק

 לינק 00:11 – 02:11יום ג', שעות  זיסינויין דניאל ר"ד אפריקה בצפון וסביבה חברה

  00:11 – 02:11יום ג', שעות  מורד משה ר"ד ובאפריקה ת"במזה וקוויריות מגדר, מוזיקה

 לינק 00:11 – 00:11יום ד', שעות  בק אירית ר"ד 'ב אפריקה בימת

 - ת"ובמזה באפריקה לאום ובניית נוסייד'ג

 רואנדה של המקרה

 00:11 – 02:11יום א', שעות  בק אירית ר"ד

 02:11 – 01:11יום ד', שעות 

 לינק

Modern North Africa: the Challenges of 

Colonialism & Independence 

 10/13-לינק ל 00:11 – 02:11יום ה', שעות  ויצמן מדי ברוס' פרופ

 00/13-לינק ל

 

https://us02web.zoom.us/s/84743390620#success
https://us02web.zoom.us/s/84743390620#success
https://us02web.zoom.us/j/82810587375
https://us02web.zoom.us/j/82810587375
https://us02web.zoom.us/s/82917778857#success
https://us02web.zoom.us/s/82917778857#success
https://us02web.zoom.us/s/86850411523#success
https://us02web.zoom.us/s/86850411523#success
https://zoom.us/j/87310841120
https://zoom.us/j/87310841120

