טופס הרשמה לקורסים סמסטר ב' תש"פ
שם אוניברסיטת האם_____________________:

שם הסטודנט___________________:

ת.ז_________________:.

על הסטודנט בתוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה ללמוד בתואר כולו סה"כ  54נק"ז בלימודי אפריקה על פי החלוקה הבאה:
 12נק"ז מבואות 34 ,נק"ז בחירה 8 ,נק"ז סמינרים.
הרישום ל קורסים חיצוניים יתבצע על גבי טופס זה ,שיועבר לרכזת התוכנית לאחר חתימת היועץ באוניברסיטת האם של הסטודנט.







יש ללמוד במהלך התואר לפחות  18נק"ז ולפחות סמינר אחד באוניברסיטת האם.
יש ללמוד לפחות  6נק"ז מחוץ לאוניברסיטת האם (סטודנטים שהתחילו לפני תשע"ח נדרשים למינימום של  12נק"ז מחוץ לאוניברסיטת האם)
החל מתשע"ט סטודנטים מאב"ג ומת"א יכולים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה עד  6נק"ז במהלך התואר וללא סמינרים.
לא יוכרו יותר מ 12-נק"ז של קורסים המוגדרים כקורסים עם זיקה לאפריקה.
לא ניתן ללמוד שני קורסים חופפים במהלך התואר .טבלת קורסים חופפים ודרישות קדם מופיעה באתר התוכנית.
סטודנט שנרשם לחלק א' של קורס שנתי בסמסטר א' חייב להירשם לחלק ב' בסמסטר ב' של אותה השנה.

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

יש לבחור קורסים ולמלא את כל החלקים המסומנים בצהוב

אוניברסיטת בן-גוריון
הנוכחות חובה בכל הקורסים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
קוד הקורס

שם הקורס

נק"ז*

יום

שעה

מרצה

הערות

מבואות
192-1-90

פוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט קולוניאלית
 -1960-2000חלק ב'

2

ג'

10:00-12:00

פרופ' לין שלר

קורס שנתי (סה"כ  4נק"ז)

192-1-116

מבוא לאנתרופולוגיה של אפריקה -חלק ב'

2

ב'

10:00-12:00

ד"ר ענת רוזנטל

קורס שנתי (סה"כ  4נק"ז)

192-1-110

סמינרים
"החיים הטובים באפריקה״ :מודרניות ,אורבניות,
וצרכנות מנקודת מבט אתנוגרפית -חלק ב'

2

ד'

12:00-14:00

אלעד בן אלול

127-1-270

תגובות אפריקאיות לקולוניאליזם -חלק ב'

2

ג'

12:00-14:00

פרופ' רות ג'יניאו

192-1-87

נצרות ונוצרים במזה"ת ובאפריקה – חלק ב

2

א'

14:00-16:00

ד"ר לאונרדו כהן

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

קורסי בחירה
124-1-358

נצרות ,יהדות ואסלאם באתיופיה :ספרות,
היסטוריה ,דת -חלק ב'

2

א'

16:00-18:00

ד"ר לאונרדו כהן

192-1-70

דרום אפריקה :מאפרטהייד לדמוקרטיה

2

ב'

14:00-16:00

פרופ' לין שלר

127-1-185

מבוא למאה ה :20-מבטים על אירועי מפתח בעידן
העכשווי 1914-2001

2

ג'

10:00-12:00

פרופ' רות ג'יניאו

192-1-57

מוסיקה אפריקאית -בין אסתטי ,הפוליטי והתרבותי

2

ג'

14:00-16:00

יאיר השחר

192-1-16

סוגיות באפרו-מרקסיזם ואפרו-קומוניזם

2

ג'

18:00-20:00

ד"ר לאונרדו כהן

-192-1

סיור לימודי לאוגנדה

4

-

-

ד"ר דיויד גוס

קורסי בחירה עם זיקה לאפריקה
138-1-297

המדינות המתפתחות מאז העצמאות :בין בניית
אומה לגלובליזציה

2

סה"כ קורסים שנבחרו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ________ :

ד'

10:00-12:00

פרופ' אחמד סעדי

קורס שנתי (סה"כ  4נק"ז)

הרשמה מתבצעת רק דרך
מזכירות התוכנית באב"ג

אוניברסיטת תל אביב
הנוכחות חובה בכל הקורסים באוניברסיטת תל אביב
שם הקורס

קוד הקורס

יום

ש"ס

שעה

מרצה

הערות

מבואות
מבוא לצופיות

622.2304

2

א'

12:00-14:00

ד"ר אירית בק

א'
ד'

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

ד"ר אירית בק

סמינרים
693.2201

גשר מעל הסהרה -ניגריה ועולם האסלאם

4

624.4126

המרקם הלשוני ,התרבותי והחברתי
באתיופיה  -חלק ב'

2

ג'

14:00-16:00

ד"ר אנבסה טפרה

624.3003

אמהרית למתחילים  -חלק ב

4

א'
ג'

16:00-18:00
16:00-18:00

ד"ר אנבסה טפרה

קורס שנתי (סה"כ  8ש"ס)

624.1108

געז למתחילים -חלק ב'

2

א'

14:00-16:00

ד"ר אנבסה טפרה

קורס שנתי (סה"כ  4ש"ס)
שיעור  +תרגיל

693.2016

אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה
ופליטות בין אפריקה לישראל  -חלק ב

2

א'

10:00-12:00

ד"ר רוית כהן

קורס שנתי (סה"כ  4ש"ס)

693.3002

בימת אפריקה  -פורום מתקדם לחקר
אפריקה  -חלק ב

2

ד'

16:00-18:00

ד"ר אירית בק

קורס שנתי (סה"כ  4ש"ס).
אין חובה ללמוד את שני
החלקים .לא מיועד לסטודנטים
בשנה א' .מפגש אחת
לשבועיים .תאריכים יפורסמו
בתחילת השנה.

קורס שנתי (סה"כ  4ש"ס)

קורסי בחירה

קורסי בחירה עם זיקה לאפריקה
668.1401

מושגי יסוד בחברה ,שלטון ושפה בצרפת

2

א'

14:00-16:00

ד"ר אביב עמית

621.1971

תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית,
1865-1492

4

ב'
ה'

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

ד"ר יעל שטרנהל

שיעור  +תרגיל

סה"כ קורסים שנבחרו באוניברסיטת תל אביב________ :

האוניברסיטה הפתוחה
את הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה ניתן ללמוד כקורסים מקוונים
שם הקורס

קוד הקורס

נ"ז

קמפוס ,יום ושעה

הערות

מבואות
10206

צמיחת המדינות החדשות באפריקה

6

רשימת הקמפוסים תפורסם בהמשך

סמינרים  /קורסי בחירה
10330

אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים :עבר והווה

6

רשימת הקמפוסים תפורסם בהמשך

10333

אתיופיה :נצרות ,אסלאם ,יהדות

6

רשימת הקמפוסים תפורסם בהמשך

10925

הקולוניאליזם האירופי :רעיון ,יישום והתנגדות

6

רשימת הקמפוסים תפורסם בהמשך

12012

דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה

3

רשימת הקמפוסים תפורסם בהמשך

לא מיועד לתלמידי שנה א'
לא מיועד לתלמידי שנה א'
לא מיועד לתלמידי שנה א'
לא מיועד לתלמידי שנה א'
הקורס יתקיים בסמסטר
קיץ תש"פ

קורסי בחירה עם זיקה לאפריקה
10432

האסלאם :מבוא להיסטוריה של הדת

6

רשימת הקמפוסים תפורסם בהמשך

פתוח לסטודנטים מאו"פ
בלבד

סה"כ קורסים שנבחרו באוניברסיטה הפתוחה________ :
חתימת היועץ____________________________:

