
                  
 

 
 

 

                                                                                    

 אפריקה על פי החלוקה הבאה: נק"ז בלימודי 54 כ"בתואר כולו סה ללמוד אוניברסיטאית ללימודי אפריקה-הסטודנט בתוכנית הבין על
  נק"ז סמינרים. 8נק"ז בחירה,  34נק"ז מבואות,  12

 .באוניברסיטת האם של הסטודנט לרכזת התוכנית לאחר חתימת היועץ לקורסים חיצוניים יתבצע על גבי טופס זה, שיועברהרישום 
 

 לתוכנית השותפות הנוספות מהאוניברסיטאות יותר או באחת ז"נק 12נק"ז באוניברסיטת האם ולפחות  18 לפחות במהלך התואר יש ללמוד . 
  במהלך התואר. נק"ז 12עד באוניברסיטה הפתוחה  ללמודיכולים סטודנטים מאב"ג ומת"א 
 האם באוניברסיטת לפחות אחד סמינר יש ללמוד . 
 קורסים עם זיקה לאפריקהנק"ז של קורסים המוגדרים כ 12-לא יוכרו יותר מ. 
 מופיעה באתר התוכנית. טבלת קורסים חופפים ודרישות קדם. לא ניתן ללמוד שני קורסים חופפים במהלך התואר  

 .סטודנט שנרשם לחלק א' של קורס שנתי בסמסטר א' חייב להירשם לחלק ב' בסמסטר ב' של אותה השנה 
 

 )שעות סמסטריאליות( באוניברסיטת תל אביב. ש"סמושג מקביל למושג  - (נקודות זכות) נק"ז / נ"זהבהרה:  *

 המסומנים בצהוב יש לסמן קורסים נבחרים ולמלא את כל החלקים
 

 

 
 בנגב בן גוריוןהנוכחות חובה בכל הקורסים באוניברסיטת 

 ________גוריון בנגב : -באוניברסיטת בןשנבחרו סה"כ קורסים 
 
 
 
 

 הערות מרצה שעה יום *ז"נק הקורס שם הקורס קוד 

 מבואות

  לין שלר ופ'רפ 14:00-16:00 'ב 2 מקורות וגישות בחקר אפריקה 192-1-101 

 192-1-71 
 קולוניאלית -סוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם

 של אפריקה
  גיא רופא ר"ד 16:00-18:00 'ג 2

 נק"ז( 4קורס שנתי )סה"כ  ד"ר ענת רוזנטל 10:00-12:00 ב' 2 חלק א –מבוא לאנתרופולוגיה של אפריקה  192-1-11 

 סמינרים

 192-1-15 
  עיונים: באפריקה ומוסלמים אסלאם

 חלק א – נבחרות בסוגיות
 דרור-אבישי בן ר"ד 10:00-12:00 ב' 2

 נק"ז( 4קורס שנתי )סה"כ 
 מיועד לתלמידי שנה ג

 192-1-37 
תיאורים אירופים את אפריקה ואת  –מבט אחר 

 20-ועד תחילת המאה ה 15-האפריקאים מן המאה ה
 חלק א –

 ד"ר גיא רופא 12:00-14:00 ג' 2
 (ז"נק 4 כ"סה) שנתי קורס

 ג שנה לתלמידי מיועד

 לאונרדו כהןד"ר  18:00-20:00 'ב 2 חלק א –נצרות ונוצרים במזה"ת ובאפריקה  192-1-77 
 נק"ז( 4קורס שנתי )סה"כ 

 מיועד לתלמידי שנה ג

 ד"ר מיכל גבעוני 10:00-12:00 ד' 2 חלק א – הפעולה ההומניטרית: היבטים ביקורתיים 138-1-214 
 נק"ז( 4קורס שנתי )סה"כ 

 מיועד לתלמידי שנה ג

 קורסי בחירה

  רות ג'יניאו ופ'רפ 12:00-14:00 'ג 2 משפט וקולוניאליזם 127-1-411 

  פרופ' לין שלר 10:00-12:00 ג' 2 דרא"פ מאפרטהייד לדמוקרטיה 192-1-70 

 192-1-62 
גירוש שדים וניתוח קיסרי: רפואה מסורתית מול 

 רפואה מערבית באפריקה 
  אורי שוורצמן ר"ד 12:00-14:00 'ב 2

  מר דיוויד גוס 14:00-16:00 ג' 2 אמנות אפריקאית: מסורות יצירה 192-1-22 

 קורס באנגלית פרופ' איתן בר יוסף 8:00-10:00 ב' 2 הרומן באפריקה 132-1-260 

  ד"ר ענת רוזנטל 14:00-16:00 ב' 2 ארגונים לא ממשלתיים באפריקה 192-1-17 

 לין שלר פרופ' 16:00-18:00 'ב 2 אפריקה ואקטיביזם 192-1-82 

לתלמידי שנה ב' ומעלה. 
בוגרי הקורס יוכלו לגשת 

 למשלחת לאפריקה. למיונים 
חובה להגיע למפגש הכנה 

 בתחילת הסמסטר.

  יעל אבסירהד"ר  12:00-14:00 ה' 2 טנזניה: היסטוריה פוליטית וכלכלית 192-1-23 

 4 מבוא לדת האסלאם 124-1-31 
 ג'
 ג'

10:00-12:00 
12:00-14:00 

-ד"ר מוחמד אל
 עטאונה

 שיעור + תרגיל
*יש אפשרות להירשם לקב' 

 תרגול נוספות ביום ג' 

 לקורסים סמסטר א' תשע"ז הרשמה טופס

 _____________________:האם אוניברסיטת שם

 

 

 _________________.:ז.ת ___________________:הסטודנט שם

 גוריון-בן אוניברסיטת



                  
 

 
 

 
 

 הנוכחות חובה בכל הקורסים באוניברסיטת תל אביב

 ________: תל אביבנבחרו באוניברסיטת שסה"כ קורסים 
 
 

 
 

  ניתן ללמוד מהבית, בעזרת ספרי הלימוד ואתר הקורס.אין חובת נוכחות ו הפתוחה האוניברסיטה קורסיברוב 

              ________: ה הפתוחהנבחרו באוניברסיטשסה"כ קורסים 
                                                                                       

 
 ___________________________:_היועץ חתימת                                                                                              

 הערות מרצה שעה יום ש"ס* הקורס שם הקורס קוד 

 מבואות

  ד"ר אירית בק 10:00-12:00 'א 2 אפריקהלימודי מבוא ל 622.9102 

 4 אפריקהחקר תרגיל ב 622.9103 
 'א
 ד'

14:00-16:00 
14:00-16:00 

  ד"ר גיא רופא

  ד"ר נורית צפריר 12:00-14:00 ג' 2 מבוא לדת ולתרבות האסלאם 622.1003 

 סמינרים

 4 ניגריה ועולם האסלאם –גשר מעל הסהרה  693.2201 
 'א
 ד'

12:00-14:00 
10:00-12:00 

 .שנים ב'+ג'סטודנטים בל ד"ר אירית בק

 קורסי בחירה

 ש"ס( 8)סה"כ  קורס שנתי טפרה אנבסה ר"ד 12:00-16:00 ג' 4 חלק א –למתחילים  אמהרית 690.3307 

  רוית כהןד"ר  14:00-16:00 'א 2 אתנוגרפיה של הגירה ומסעות 693.2013 

  ד"ר שרון שלום 16:00-18:00 א' 2 אתיופיה יהודי בתולדות סוגיות 693.2015 

  טפרה אנבסה ר"ד 14:00-16:00 א' 2 אתיופיה: היסטוריה, שפה תרבות 690.2308 

 ש"ס( 4)סה"כ  קורס שנתי טפרה אנבסה ר"ד 12:00-14:00 'א 2 חלק א –געז למתחילים  690.3303 

 )ס"ש 4 כ"סה) שנתי קורס טפרה אנבסה ר"ד 10:00-12:00 א' 2 חלק א –אמהרית למתקדמים  690.3308 

 693.3001 
פורום מתקדם לחקר  -בימת אפריקה 

 חלק א -אפריקה 
 ד"ר אירית בק 16:00-18:00 ד' 2

ש"ס(,  4)סה"כ  קורס שנתי
 ניתן ללמוד רק סמסטר אחד.

 ה א'שנא מיועד לסטודנטים בל
יתקיימו אחת  המפגשים

יפורסמו לשבועיים, תאריכים 
 .בתחילת השנה

 קורסי בחירה עם זיקה לאפריקה

 10:00-12:00 א' 2 סביבה ואיכות סביבה במזה"ת 622.2011 
מירי שפר פרופ' 

 מוסנזון
 

 הערות , יום ושעהקמפוס נ"ז* הקורס שם הקורס קוד 

 מבואות

 לרשימת הקמפוסים 6 באפריקה החדשות המדינות צמיחת 10206 
 

 10779 
  בעבדים וסחר עבדות: האנושית הסחורה

 וממנה באפריקה
 וסיםלרשימת הקמפ 6

 

 סמינרים / קורסי בחירה

 לרשימת הקמפוסים 6 באפריקה ופוליטיקה משטר 10329 
                 'א שנהמיועד לתלמידי  לא

 לרשימת הקמפוסים 6 יהדות, אסלאם, נצרות: אתיופיה 10333 
                 'א שנהמיועד לתלמידי  לא

 לרשימת הקמפוסים 6 והתנגדות יישום, רעיון: האירופי הקולוניאליזם 10925 
                 'א שנהמיועד לתלמידי  לא

 קורסי בחירה עם זיקה לאפריקה

 וסיםלרשימת הקמפ 6 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת 10432 
או"פ הפתוח לסטודנטים מ

 בלבד

 הפתוחה האוניברסיטה

 אביב תל אוניברסיטת

https://sheilta.apps.openu.ac.il/CoursesRegistration/Pages/GroupSearchResults.aspx?Semester=2017%u05D0&CourseIDs=,10206,&Degree=0&GeographicalArea=,01,02,03,04,05,06,07,09,&InstructionHours=00:01&Days=111111&Page=1&Sort=CourseName
https://sheilta.apps.openu.ac.il/CoursesRegistration/Pages/GroupSearchResults.aspx?Semester=2017%u05D0&CourseIDs=,10206,&Degree=0&GeographicalArea=,01,02,03,04,05,06,07,09,&InstructionHours=00:01&Days=111111&Page=1&Sort=CourseName
https://sheilta.apps.openu.ac.il/CoursesRegistration/Pages/GroupSearchResults.aspx?Semester=2017%u05D0&CourseIDs=,10779,&Degree=0&GeographicalArea=,01,02,03,04,05,06,07,09,&InstructionHours=00:01&Days=111111&Page=1&Sort=CourseName
https://sheilta.apps.openu.ac.il/CoursesRegistration/Pages/GroupSearchResults.aspx?Semester=2017%u05D0&CourseIDs=,10329,&Degree=0&GeographicalArea=,01,02,03,04,05,06,07,09,&InstructionHours=00:01&Days=111111&Page=1&Sort=CourseName
https://sheilta.apps.openu.ac.il/CoursesRegistration/Pages/GroupSearchResults.aspx?Semester=2017%u05D0&CourseIDs=,10329,&Degree=0&GeographicalArea=,01,02,03,04,05,06,07,09,&InstructionHours=00:01&Days=111111&Page=1&Sort=CourseName
https://sheilta.apps.openu.ac.il/CoursesRegistration/Pages/GroupSearchResults.aspx?Semester=2017%u05D0&CourseIDs=,10333,&Degree=0&GeographicalArea=,01,02,03,04,05,06,07,09,&InstructionHours=00:01&Days=111111&Page=1&Sort=CourseName
https://sheilta.apps.openu.ac.il/CoursesRegistration/Pages/GroupSearchResults.aspx?Semester=2017%u05D0&CourseIDs=,10333,&Degree=0&GeographicalArea=,01,02,03,04,05,06,07,09,&InstructionHours=00:01&Days=111111&Page=1&Sort=CourseName
https://sheilta.apps.openu.ac.il/CoursesRegistration/Pages/GroupSearchResults.aspx?Semester=2017%u05D0&CourseIDs=,10925,&Degree=0&GeographicalArea=,01,02,03,04,05,06,07,09,&InstructionHours=00:01&Days=111111&Page=1&Sort=CourseName
https://sheilta.apps.openu.ac.il/CoursesRegistration/Pages/GroupSearchResults.aspx?Semester=2017%u05D0&CourseIDs=,10925,&Degree=0&GeographicalArea=,01,02,03,04,05,06,07,09,&InstructionHours=00:01&Days=111111&Page=1&Sort=CourseName
https://sheilta.apps.openu.ac.il/CoursesRegistration/Pages/GroupSearchResults.aspx?Semester=2017%u05D0&CourseIDs=,10432,&Degree=0&GeographicalArea=,01,02,03,04,05,06,07,09,&InstructionHours=00:01&Days=111111&Page=1&Sort=CourseName

