
 קישורים לקורסים של מזרח תיכון בשבועיים הראשונים של הסמסטר. 

 

 ת"במזה חברתי וצדק מחאה, צעירים-שינוי דורש שלם דור

 ד"ר מירה צורף

https://us02web.zoom.us/j/86192270785 

 

 מורסי מוחמד עד בנא אל מחסן המוסלמים האחים

 ד"ר מירה צורף

https://us02web.zoom.us/j/88050083592?pwd=cVhiSUxQQXQ1d3NYcFBiOHNSQ3BPQT09 

 

 בכתבים קריאה - אסלאמית ופאן אפריקאית פאן הגות

ד"ר אירית בק 

https://us02web.zoom.us/j/82574069001?pwd=MlhWMjFUdDdNRkd4bmJCRFBURnpSQT09 

 

 ההיסטוריה הפוליטית של נשק גרעיני במזרח התיכון

(The History and Politics of Weapons of Mass Destruction in the Middle East) 

 (Dr. Brandon Friedmanד"ר ברנדון פרידמן )

https://us02web.zoom.us/j/86034583286?pwd=Zjd4TlVqaGZTbTVTYjJ4aitSSkpnZz09 

 

  בעיראק וקולוניאליזם לאומיות, שבטיות, תניותא -? הקדמון החטא

 פרופ' יואב אלון

https://us02web.zoom.us/j/82206972513 

 

 המאה הפלסטינית

 חורב הראל ר"ד

https://us02web.zoom.us/j/89212194168?pwd=TTdvZ0crWFcyWkV6REhCcUNPNjJ0dz09 

 

 האקלים משבר של להיסטוריה המעבדה

 פרופ' און ברק

 ד"ר אבנר וישניצר

https://us02web.zoom.us/j/88556337759 
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 וכלכלית חברתית, פוליטית היסטוריה: הפלסטינים

 ד"ר עמוס נדן

 https://us02web.zoom.us/j/85006422515 ימי שלישי:

  https://us02web.zoom.us/j/88925441369 ימי חמישי:

 

 המקורות בראי המודרנית באיראן ותרבות חברה

 ד"ר מרים נסימוב

https://us02web.zoom.us/j/84037590989?pwd=Nlk4TU9Yb3Fra1E0VlNyZ3htTGtPZz09 

 

 המודרנית במצרים ופוליטיקה טכנולוגיה

 פרופ' און ברק

wd=RkxmQmJOWFpLdEpyYk1YU1FEKzdXQT09https://us02web.zoom.us/j/87644370697?p 

 

 ת"המזה במרחבי וזכרון הנצחה -ולשכוח לזכור

 ד"ר מירה צורף

https://us02web.zoom.us/j/89710857641 

 

 ת"במזה ודת לאומיות

 פרופ' מאיר ליטבק

  https://us02web.zoom.us/j/9253034035 

 

 אפריקה ללימודי מבוא

 ד"ר אירית בק

HBnTE9IVHFDbUloNm51dlpYRURuUT09https://us02web.zoom.us/j/88181574395?pwd=S 

 

 מבוא לדת ולתרבות האסלאם 

 ד"ר נורית צפריר

https://us02web.zoom.us/j/87887681751 

 

 אם כשפת ערבית לדוברי היסטורית לחשיבה מבוא

 ד"ר עבד אלקאדר כנאענה

https://us02web.zoom.us/j/87526486946?pwd=a1MyL3FlZXNueUI1Nm9MM1EzN3owUT09 
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 החדישה בעת ת"המזה לתולדות מבוא

 פרופ' מאיר ליטבק

https://us02web.zoom.us/j/87172665100?pwd=UnJoWGZrWGtRUHpDMU9wRVVVMXVHUT09 

 

 02-מבוא למחשבה פוליטית שיעית במאה ה

 ד"ר עבד אלקאדר כנאענה

https://us02web.zoom.us/j/84507513304?pwd=N3lENEpWcEcrb3poaTBSUXFqd3dOZz09 

 

 מבוא לצופיות

 ד"ר אירית בק

https://us02web.zoom.us/j/84742436659?pwd=YkNoRTgxVEsvclpMSVBlNjd3Q1NMUT09#success 

 

 ת"במזה אדם ובני חיידקים, מגיפות

 מוסנזון-שפר מירי' פרופ

https://us02web.zoom.us/j/89982953676 

 

 מיומנויות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית

 ד"ר אבנר וישניצר

https://us02web.zoom.us/j/86001543726 

 

 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת

 https://us02web.zoom.us/j/82187274694: אלון פרופ' יואב

: ד"ר מרים נסימוב

wQXgxQVlOcnBxN2U3S3VWUT09https://us02web.zoom.us/j/83436086832?pwd=NGlDNTl 

 

 המודרני ת"המזה בחקר ומתודולוגיות תיאורטיות סוגיות

 פרופ' און ברק

 https://us02web.zoom.us/j/83886431677?pwd=eHZQYVNjZVBzbEhacVlZM1FrUHBoQT09שני:  ימי

 https://us02web.zoom.us/j/84496020006?pwd=U0lFUUN2eFpZeEQ3Z1dlR3ZYNVlkdz09רביעי:  ימי

 

 ת"מזה - מחלקתי נרסמי
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  פרופ' מאיר ליטבק

https://us02web.zoom.us/j/88161970773?pwd=b2EvcGd6OVlIOHFqKzBjMk1YaTlBUT09 

 

 ת"במזה וחברה זמן: ואנשים שעונים על

 ד"ר אבנר וישניצר

https://us02web.zoom.us/j/88625762794 

 

 פתוות כמקור להיסטוריה חברתית

 ד"ר נורית צפריר

https://us02web.zoom.us/j/81846230209 

  

 מודרניים פוליטיים בטקסטים דתיים ומוטיבים מושגים שילוב

 בסל נאסר' פרופ

https://us02web.zoom.us/j/7778389670?pwd=Ym42SEo1eUF2VllNeWZtcFhWY2Y5Zz09 

 

 0022-022 המוסלמים העמים תולדות

 מוסנזון-פרופ' מירי שפר

 https://us02web.zoom.us/j/99043515058 השיעורים הרגילים:

 https://us02web.zoom.us/j/88051901439: (0:22: בשעה 02.22.0202)ביום ג'   לקורס המקדים המפגש

 

 המודרני האסלאם על והשפעתן הביניים ימי של באסלאם חשובות תחנות

 אחמד' שיח אלד'ח ר"ד

https://us02web.zoom.us/j/3162720576 

 

 ת"במזה ופוליטיקה תרבות, תקשורת

 ד"ר עבד אלקאדר כנאענה

/j/87062789343?pwd=bFJRa09IZTNhd0oxeHY3T2ZlbEFhQT09https://us02web.zoom.us 
 

 תרבות פופולרית במזה"ת

 בעבור-ד"ר ליאורה הנדלמן

https://us02web.zoom.us/j/85109978150?pwd=enlQU0h3VE9qQUUxRGlTem40WUhUZz09#success 
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 אפריקה בחקר תרגיל

 ד"ר גיא רופא

932?pwd=VG93YnB4RU9VYmVkd2V1ZG8weHVsZz09https://us02web.zoom.us/j/93086511 
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