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 והיסטוריוגראפימבוא ודיון היסטורי : 1' שיעור מס

 את הנילוס "לספר": 2' שיעור מס

 :לקריאה

Meir Hatina and Israel Gershoni, "Narrating the Nile" in: idem (eds.), Narrating the 

Nile: Politics, Cultures, Identities (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2008), pp. 

227-231. 

  מהמקומי לגלובלי –? למי שייך הנהר: 3' שיעור מס

 :לקריאה

Robert o. Collins, The Nile (Yale University Press, 2002), pp. 213-233. 

 " נהר האפריקני"דיון היסטורי ב : 4' שיעור מס

 :לקריאה

Yaacob Shavit, "Up the river or down the river? An Afrocentrist dilemma", in: 

Haggai Erlich and Israel Gershoni (eds.), The Nile: Histories, Cultures, Myths (Lynne 

Rienner Publishers, 2000), pp. 79-104.  

 מצרים ואתיופיה, הנילוס: 5' שיעור מס

  :לקריאה



 .99-26' עמ, (8991) 3 מאעה'ג, "זיקה ונתק –מצרים ואתיופיה ", חגי ארליך

 מקומו של הנילוס בהיסטוריה ובתרבות האתיופית –" אבי כל הנהרות: "6' שיעור מס

 :לקריאה

Bairu Tafla", The father of the rivers: the Nile in Ethiopian literature", in Haggai 

Erlich and Israel Gershoni (eds.), The Nile: Histories, Cultures, Myths (Lynne 

Rienner Publishers, 2000), pp. 153-170 

 הנילוס ודימויו בתרבות המצרית –" נהר הנצח: "7' שיעור מס

 :לקריאה

Joel Gordon, "River blindness: black and white identity in early Nasserist cinema" in: 

Israel Gershoni and Meir Hatina (eds.), Narrating the Nile: Politics, Cultures, 

Identities (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2008), pp. 137-156. 

 באפריקה" מזרח"דימויי הפרק על  – הנילוס בעיניים אירופיות: 8' שיעור מס

 :לקריאה

Emery Van Donzel, "The legend of the blue Nile in Europe", in: Haggai Erlich and 

Israel Gershoni (eds.), The Nile: Histories, Cultures, Myths (Lynne Rienner 

Publishers, 2000), pp. 121-129 

 דת פוליטיקה ו, סוגיות של גזע: 9' שיעור מס

 :לקריאה

 .97-96, (8999( )26) זמנים, "גזע ואחדותו של עמק הנילוס: אחים על גדות הנילוס",איב טראוט פאוול

 ביחסי סודאן ומצרים הנילוס מקומו של: 11' שיעור מס

 :לקריאה

Gabriel Warburg, "The Nile in Egyptian-Sudanese relations, 1956-1995", in: Haggai 

Erlich and Israel Gershoni (eds.), The Nile: Histories, Cultures, Myths (Lynne 

Rienner Publishers, 2000), pp. 227-234 

 אתיופיה וסודאן, הנילוס: 11שיעור מס 



 :לקריאה

David H. Shinn, "Ethiopia and Sudan: Conflict and cooperation in the Nile valley", in: 

Israel Gershoni and Meir Hatina (eds.), Narrating the Nile: Politics, Cultures, 

Identities (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2008), pp. 203-224. 

 המורשת הקולוניאלית והשלכותיה  :12' שיעור מס

 :לקריאה

Robert o. Collins, The Nile (Yale University Press, 2002), pp. 141-156. 

 שלונםיוכ את זרימת הנהר" משטר"הניסיונות ל: 13' שיעור מס

 :לקריאה

Robert o. Collins, The Nile (Yale University Press, 2002), pp. 859-892, 195-212. 

 . 17-92' עמ, (8999( )26) זמנים, "פרויקט הסכר הגבוה וההתנסות המהפכנית במצרים", יורם מיטל

 סיכום הקורס –? "נילוסי"לקראת שיתוף פעולה : 14' שיעור מס

 :לקריאה

Robert O. Collins, "Managing the water of the Nile: basis for cooperation?" in: Israel 

Gershoni and Meir Hatina (eds.), Narrating the Nile: Politics, Cultures, Identities 

(Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2008), pp. 181-201. 
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