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 :דרישות הקורס

 נוכחות חובה 

 (.מציון הקורס 01%)דיונים בשיעורים פעילה בהשתתפות 

 (.מציון הקורס 91%) מבחן סיכום 

*** 

 פתיחה ומבוא מתודולוגי קצר :0' שיעור מס

  אגני ימים ואוקיינוסים בלימודי הסביבה ובמחקרתמורות  :3' שיעור מס

  : לקריאה

Peregrine Huden and Nicholas Purcell, "The Mediterranean and the New 

Thalassology", American Historical Review 111, no. 3 (June 2006), pp. 722-740 

 

 מגמות במחקר חברות מוסלמיות בקרן אפריקה –מהתעלמות להתעמקות : 2' שיעור מס

 :לקריאה

Hussien Ahmed, "The Historiography of Islam in Ethiopia", Journal of Islamic 

Studies 3:1(1992), pp. 15-46.  

 גרסותיה ומורשתה –רה הראשונה ממכה לאתיופיה 'ההג  :2' שיעור מס

 :קריאהל

Haggai Erlich, Ethiopia and the Middle East (Boulder, 1994), pp. 3-19. 

 והתפתחות החברות המוסלמיות סוכני אסלום : 5' שיעור מס

 :לקריאה

B. G. Martin, "Arab Migration to East Africa in Medieval Times", International 

Journal of African Historical Studies (1974), pp. 367-390. 

 עמיםלידתם של  –" אורומו"ל" גאלא"מ: 6' שיעור מס

 :לקריאה

Mohammed Hassan, the Oromo of Ethiopia – A History, (Cambridge, 1990), pp. 1-18.  
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 והתפוררות מדינת הלאוםאסלאם , שבטיות –סומליה : 7' שיעור מס

 :לקריאה

I. M. Lewis, A Modern History of Somalia: Nation and State in the Horn of Africa, 

(London, 1988), pp. 1-24 

 לחברה קוסמופוליטיתואסלאם " ערביות"מ –אריתראה : 8' יעור מסש

 :לקריאה

David Pool, From Guerrillas to Government: The Eritrean People's Liberation Front, 

(Ohio University Press, 2001), pp. 5-35.  

 " מדינה"ל" עיר הקדושים"מ: המקרה של הרר: 9' שיעור מס

 :לקריאה

Patrick Desplat, "The Making of Harari city of Ethiopia: Constructing and Contesting 

Saintly Places in Harar", in: Muslim Saints, Their places and Space, Year book of the 

Sociology of Islam v. 8 (2009), pp. 149-167 

 עשרה-משלהי המאה התשעוהשלכותיו  אפריקני ואירופי קולוניאליזם: 01' שיעור מס

 :לקריאה

, (99) זמנים, "0881-0881, הרר תחת הכיבוש המצרי –אסלאם ומודרניזציה ", דרור-אבישי בן
 .91-88' עמ, (9111סתיו )

 זהות, הנצחה, ןזיכרו: והיבטיהגלוקליזציה : 00' שיעור מס

 :לקריאה

Belle Asante Taristani, "Merging Past and Present in the Museums of Harar, 

Ethiopia", Nilo-Ethiopian Studies (No. 13) (2009), pp. 1-16. 

 הקורסחזרה וסיכום  : 03' שיעור מס

 

 .ים במהלך הסמסטרבסדר השיעור שינוייםיתכנו . לחלק מהנושאים יוקדש יותר משיעור אחד*

 

 

 

 


