אוניברסיטת בן גוריון
מרצה

שם הקורס

מס' קורס

סוג

נק"ז

פרופ' רות ג'ינאו

אירופה מעבר לים

127-1-78/88

סמינר

4

הקולוניאליזם האירופי (או"פ)
בעיניים מערביות  -קולוניאליזם ,תרבות ופוליטיקה ( ) 1750-1950ת"א)

ד"ר נהרה פלדמן

אנתרופולוגיה ואפריקה :פרספקטיבות
שונות על מציאות משתנה

192-1-11

מבוא

2

מבוא לאנתרופולוגיה של אפריקה (אב"ג)

ד"ר גיא רופא

אפריקה בתקופה הקולוניאלית

192-1-43

מבוא

4/2

קולוניאליזם ודה-קולוניזציה באפריקה (אב"ג)
צמיחת המדינות החדשות באפריקה (או"פ)
אפריקה בין תלות לעצמאות (או"פ)

ד"ר תמר גולן ז"ל

אפריקה העצמאית בהיבט הגלובאלי

192-1-50

בחירה

2

ד"ר לין שלר/ד"ר גיא רופא/
ד"ר יעל אבסירה

אפריקה ואקטיביזם

192-1-82

בחירה

2

ד"ר נהרה פלדמן

גופן של נשים כמושא פוליטי באפריקה

192-1-31

סמינר

4

פרופ' רות ג'ינאו

גזע וגזענות באירופה

127-1-98

בחירה

2

ד"ר אורי שוורצמן

גירוש שדים וניתוח קיסרי :רפואה מסורתית
מול רפואה מערבית באפריקה

192-1-62

בחירה

2

פרופ' לין שלר

דרום אפריקה :מאפרטהייד לדמוקרטיה

192-1-70

בחירה

2

מר דייויד גוס

הארטיפקט האפריקאי

192-1-22

בחירה

2

ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי

היסטוריה חברה ופוליטיקה בצפון אפריקה

192-1-121

בחירה

2

ד"ר אביעד מורנו

צפון אפריקה בעידן הקולוניאלי ולאחריו

192-1-121

בחירה

2

ד"ר יונה זיאנגה

הממלכות הפרה-קולוניאליות באפריקה

192-1-71

מבוא

2

ד"ר אלה קרן

הסחורה האנושית :עבדות וסחר בעבדים
באפריקה וממנה

192-1-32/42

סמינר

4

פרופ' לין שלר

זהויות ופוליטיקה וגלות אפריקאית

192-1-41/51

סמינר

4

ד"ר אלה קרן

חצי חינם :עבדות וסחר עבדים באפריקה
וממנה

192-1-21

בחירה

2

ד"ר יעל אביסירה

טנזניה :היסטוריה פוליטית וכלכלית

192-1-23

בחירה

2

ד"ר מוחמד אל-עטאונה

מבוא לדת האסלאם

124-1-31

מבוא

4

ד"ר יונה זיאנגה

מבוא לדתות באפריקה

192-1-92

בחירה

2

ד"ר לאונרדו כהן

מבוא להיסטוריה דתית ופוליטית
של אתיופיה

192-1-61

בחירה

4

192-1-20/30

מבוא

4

192-1-12

סמינר

4

ד"ר אלה קרן/ד"ר יעל אביסרה מבוא ללימודי אפריקה
ד"ר נהרה פלדמן

מגדר והגירה

קורסים מקבילים

אפריקה בין רפואה מסורתית לרפואה מודרנית (ת"א)

אמנות אפריקאית :מסורות יצירה (אב"ג)
מבוא לצפון אפריקה (ת"א)
צפון אפריקה בעידן הקולוניאלי ולאחריו (אב"ג)
מבוא לצפון אפריקה במאות ה 19-וה( 20-אב"ג)
צפון אפריקה המודרנית :אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות ) (ת"א)
היסטוריה חברה ופוליטיקה בצפון אפריקה (אב"ג)
מבוא לצפון אפריקה (ת"א)
מבוא לצפון אפריקה במאות ה 19-וה( 20-אב"ג)
צפון אפריקה המודרנית :אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות (ת"א)
סוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם-קולוניאלית של אפריקה (אב"ג)
מבוא להיסטוריה של אפריקה הפרה-קולוניאלית (העברית)
הסחורה האנושית :עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה (או"פ)

הסחורה האנושית :עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה (או"פ)

מבוא לדת ולתרבות האסלם (ת"א)
האסלאם :מבוא להיסטוריה של הדת (או"פ)

הסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה (אב"ג)
אתיופיה :היסטוריה ,שפה ותרבות (ת"א)
אתיופיה :נצרות ,אסלם ,יהדות (או"פ)
צמיחת המדינות החדשות באפריקה (או"פ)
מבוא להיסטוריה של אפריקה (ת"א)
מבוא ללימודי אפריקה (ת"א)
אפריקה בין תלות לעצמאות (או"פ)

קורסי קדם דרושים

משטר ופוליטיקה באפריקה (או"פ)
פוליטיקה פוסט-קולוניאלית באפריקה (אב"ג)
פוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט-קולוניאלית ( 1960-2000אב"ג)

ד"ר אלה קרן

מדינות אפריקה במאה העשרים -
מקולוניאליזם לעצמאות?

192-1-10

מבוא

2

ד"ר אבישי בן דרור

מהדרה להכרה  -סוגיות במחקר חברות
מוסלמיות בקרן אפריקה

192-1-52

בחירה

2

פרופ' לין שלר

מקורות וגישות בחקר אפריקה

192-1-101

מבוא

2

פרופ' רות ג'ינאו

127-1-411
משפט וקולוניאליזם  /פשיעה משפט וקולוניאליזם

בחירה

2

ד"ר יעל אביסירה

סוגיות בפיתוח באפריקה

192-1-72

בחירה

2

192-1-81

בחירה

2

בחירה

2

ד"ר אלנה דובנוב

סוואהילית

192-1-13

בחירה

4

ד"ר אבישי בן דרור

עמק הנילוס" :נהר הנצח" בין עימותים
לשיתוף פעולה

192-1-33

בחירה

2

אגן הנילוס  -דתות ,תרבויות ,פוליטיקה (ת"א)

פרופ' צבי בנטואיץ
וד"ר ינון שנקר

פוליטיקה עוני ובריאות

192-1-60

בחירה

2

בריאות ,חולי ורפואה בהקשר האפריקאי (אב"ג)

פרופ' רות ג'ינאו

קולוניאליזם ודה-קולוניזציה באפריקה

127-1-190

מבוא

4

צמיחת המדינות החדשות באפריקה (או"פ)
אפריקה בתקופה הקולוניאלית (אב"ג)
אפריקה בין תלות לעצמאות (או"פ)

ד"ר אלה קרן

שחור לבן בצבעים :אפריקה וקולנוע

192-1-111

בחירה

2

אפריקה בראי הקולנוע (ת"א)

ד"ר אמזאט בוקארי יאבארה

פאן אפריקניזם  -תיאוריה ופרקטיקה

192-1-53

בחירה

2

הגות פאן אפריקאית (ת"א)

ד"ר אלה קרן

פוליטיקה פוסט-קולוניאלית באפריקה

192-1-10

מבוא

2

משטר ופוליטיקה באפריקה (או"פ)
מדינות אפריקה במאה העשרים  -מקולוניאליזם לעצמאות? (אב"ג)
פוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט-קולוניאלית ( 1960-2000אב"ג)

ד"ר יעל אביסרה

עוני ופיתוח

192-1-24/34

סמינר

4

ד"ר מיכל גבעוני

הפעולה ההומניטרית :היבטים ביקורתיים

 138-1-214/224סמינר

4

פרופ' איתן בר יוסף

הרומן באפריקה

132-1-260

בחירה

2

ד"ר לאונרדו כהן

הסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה

192-1-61

בחירה

2

192-1-4

בחירה

2

127-1-174

בחירה

2

מר דייויד גוס

אמנות אפריקאית :מסורות יצירה

192-1-22

בחירה

2

מר דייויד גוס

אמנות אפריקאית :המודרני והעכשווי

192-1-64

בחירה

2

פרופ' צבי בנטואיץ
וד"ר אניטה נודלמן

בריאות ,חולי ורפואה בהקשר האפריקאי

192-1-60

בחירה

2

מר יפתח מילוא
ד"ר גיא רופא

ד"ר לאונרדו כהן
פרופ' רות ג'ינאו

סוגיות בפליטות ,הגירה כפויה ומקלט
באפריקה וישראל
סוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם-קולוניאלית
192-1-71
של אפריקה

תנועות המיסיון באפריקה:
היבטים היסטוריים והשוואתיים
פריז-דקאר :שליטה קולוניאלית ומפגשים
תרבותיים בסנגל

אחד מהבאים:
צמיחת המדינות החדשות באפריקה (או"פ)
מבוא ללימודי אפריקה (אב"ג)
מבוא להיסטוריה של אפריקה (ת"א)
או  -השלמת קריאה בתיאום עם המרצה

תרגיל בהיסטוריה של אפריקה (ת"א)

אנתרופולוגיה ביקורתית של הפיתוח באפריקה (ת"א)
היסטוריה של עוני ופיתוח באפריקה (העברית)

הממלכות הפרה-קולוניאליות באפריקה (אב"ג)
מבוא להיסטוריה של אפריקה הפרה-קולוניאלית (העברית)

אחד מהבאים:
צמיחת המדינות החדשות באפריקה (או"פ)
מבוא ללימודי אפריקה (אב"ג)
מבוא להיסטוריה של אפריקה (ת"א)
או  -השלמת קריאה בתיאום עם המרצה

מבוא להיסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה (אב"ג)
אתיופיה :היסטוריה ,שפה ותרבות (ת"א)
אתיופיה :נצרות ,אסלם ,יהדות (או"פ)

הארטיפקט האפריקאי (אב"ג)
הארטיפקט האפריקאי (אב"ג)
אמנות אפריקאית :מסורות יצירה (אב"ג)
או  -השלמת קריאה בתיאום עם המרצה
פוליטיקה עוני ובריאות (אב"ג)

ד"ר רעות ברק וויקס

היסטוריה כלכלית באפריקה

192-1-44

בחירה

2

ד"ר רעות ברק וויקס

פיתוח כלכלי באפריקה :אתגרים והצלחות

192-1-54

בחירה

2

ד"ר לאונרדו כהן

עיונים במקורות לחקר ההיסטוריה של
אתיופיה

192-1-74

בחירה

2

ד"ר אבישי בן-דרור

אסלאם ומוסלמים באפריקה –
עיונים בסוגיות נבחרות

192-1-15/25

סמינר

4

ד"ר מוחמד אל-עטאונה

דת ומדינה במזה"ת המודרני

124-1-75

סמינר

4

ד"ר לאונרדו כהן

נצרות ואסלאם באתיופיה :סיור לימודי

192-1-35

בחירה

4

מר טל סלע

ספרות אפריקנית :כתיבה פוליטית לשינוי
חברתי

192-1-45

בחירה

2

הספרות האפריקאית (ת"א)

ד"ר אביעד מורנו

מבוא לצפון אפריקה במאות ה 19-וה20-

192-1-121

מבוא

2

היסטוריה חברה ופוליטיקה בצפון אפריקה (אב"ג)
מבוא לצפון אפריקה (ת"א)
צפון אפריקה בעידן הקולוניאלי ולאחריו (אב"ג)
צפון אפריקה המודרנית :אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות (ת"א)

ד"ר ענת רוזנטל

מבוא לאנתרופולוגיה של אפריקה

192-1-11/55

מבוא

4/2

אנתרופולוגיה ואפריקה :פרספקטיבות שונות על מציאות משתנה (אב"ג)

ד"ר לאונרדו כהן

אתיופיה :דת ותרבות

192-1-26/36

סמינר

4

אתיופיה :נצרות ,אסלם ,יהדות (או"פ)  -חופף רק למי שכתב סמינר באו"פ

פרופ' חגי רם

אימפריאליזם וקולוניאליזם במזה"ת ומעבר לו 124-1-130

בחירה

4

ד"ר לאונרדו כהן וד"ר גיא
רופא  /ד"ר לאונרדו כהן

סוגיות באפרו-מרקסיזם ואפרו-קומוניזם

192-1-16

בחירה

2

ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי

מרוקו המודרנית  -סוגיות בהיסטוריה,
חברה ותרבות

124-1-245

בחירה

4

ד"ר יעל אבסירה

ערים אפריקאיות :עבר ,הווה ועתיד

192-1-46

בחירה

2

פרופ' רות ג'ינאו

ידע וכוח בהקשרים קולוניאליים

127-1-176

בחירה

2

192-1-66

בחירה

2

192-1-56

בחירה

4

192-1-37/47

סמינר

4

ד"ר לאונרדו כהן

נצרות ונוצרים במזה״ת ובאפריקה

192-1-77/87

סמינר

4

ד"ר מנצור נסאסרה

סכסוכים אתנים וטריטוריאליים במזה"ת
ובצפון אפריקה

138-1-186

סמינר/זיקה

4

מר דיויד גוס

עיצוב ויצירה עכשווית בת קיימא באפריקה

192-1-67

בחירה

2

ד"ר ענת רוזנטל

ארגונים לא ממשלתיים באפריקה

192-1-17

בחירה

2

ד"ר יעל אבסירה

ישראל ואפריקה

192-1-27

בחירה

2

גב' מאירה אשר
ד"ר סיגל הורוביץ
ד"ר גיא רופא

המוסיקה והמחול של ה Anlo Ewe
ממזרח גאנה
צדק ופיוס לאחר הג'נוסייד ברואנדה
– סיור לימודי
מבט אחר  -תיאורים אירופים את אפריקה
ואת האפריקאים מן המאה ה 15-ועד
תחילת המאה ה20-

אחד מהבאים:
מבוא להיסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה (אב"ג)
היסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה (אב"ג)
אתיופיה :היסטוריה ,שפה ותרבות (ת"א)
אתיופיה :נצרות ,אסלם ,יהדות (או"פ)

מר יאיר השחר

מוסיקה אפריקאית  -בין האסתטי ,הפוליטי
והתרבותי

192-1-57

בחירה

2

פרופ' רות ג'יניאו

מבוא למאה ה 20-א

127-1-224

זיקה

2

מבוא למאה ה :20-מבטים על אירועי מפתח בעידן העכשווי( 1914-2001 ,אב"ג)

127-1-185

זיקה

2

מבוא למאה ה 20-א (אב"ג)

192-1-10
192-1-90

מבוא

4/2

פוליטיקה פוסט קולוניאלית באפריקה (אב"ג)
משטר ופוליטיקה באפריקה (או"פ)
מדינות אפריקה במאה העשרים  -מקולוניאליזם לעצמאות? (אב"ג)

בחירה

2

בחירה

2

בחירה

4
4

מבוא למאה ה :20-מבטים על אירועי מפתח
ד"ר גיא ביינר/פרופ' רות ג'יניאו
בעידן העכשווי1914-2001 ,
פרופ' לין שלר

פוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט-
קולוניאלית 1960-2000

ד"ר ענת רוזנטל

אנתרופולוגיה של מערכות שארות באפריקה 192-1-18

ד"ר לאונרדו כהן

מקורות ישועים על המזרח התיכון וקרן
אפריקה

124-1-428

ד"ר לאונרדו כהן

תולדות הנזירות בכנסיות המזרחיות

124-1-418

ד"ר לאונרדו כהן

נצרות ,יהדות ואסלם באתיופיה :ספרות,
היסטוריה ,דת

 124-1-385/358בחירה

4
כולל
קריאה
מודרכת
של  1נק"ז

ד"ר מירי סטריאן

פיתוח כלכלי באפריקה

142-1-88

בחירה

פרופ' לין שלר
פרופ' אחמד סעדי

בעקבות אומת הקשת סיור לימודי לדרא"פ
הקולוניאליזם והתפתחות העולם המודרני
המדינות המתפתחות מאז העצמאות :בין
בניית אומה לגלובליזציה

192-1-38
138-1-227

בחירה
זיקה

4
2

138-1-297

זיקה

2

ד"ר ענת רוזנטל

בריאות ורפואה באפריקה

192-1-19
192-1-29

סמינר

4

ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי

המזרח התיכון וצפון אפריקה -בין כותבים
לא/נשים

124-1-267

סמינר

4

ד"ר לאונרדו כהן

אתיופיה ואירופה ()1520-1991

124-1-339
124-1-349

בחירה

4

ד"ר מירי סטריאן

כלכלת עוני ואי-שוויון

142-1-18

בחירה

ד"ר לאונרדו כהן

היסטוריה מודרנית של אריתראה (-1890
)1991

124-1-389

בחירה

2

ד"ר גיא רופא

מיומנויות למידה היסטוריות

127-1-168

בחירה

2

192-1-59

בחירה

4

192-1-100
192-1-110
127-1-250
127-1-270

סמינר

4

סמינר

4

בחירה

4

4

4

פרופ' אחמד סעדי

4

פרופ' רות ג'יניאו
מר אלעד בן אלול

הדמוקרטיה הסנגלית :שורשים הצלחות
ואתגרים (סיור לימודי)
"החיים הטובים באפריקה"  -מודרניות
אורבניות וצרכנות מנקודת מבט אתנוגרפית

פרופ' רות ג'יניאו

תגובות אפריקאיות לקולוניאליזם

ד"ר דיויד גוס

עיצוב ממוקד חברה באפריקה :יזמות אקו-
חברתית ,מעורבות בינלאומית וקיימות
באוגנדה

??-192-1

ד"ר ג'ניפר לין אושר

האם נוכל להשפיע? אזרחים ושינוי מדיניות

138-1-296
138-2960

סמינר

ד"ר אורי שחר

גזע וגזענות באירופה הקדם-מודרנית

127-1-451

סמינר

כולל
קריאה
מודרכת
של  1נק"ז

אתיופיה :נצרות ,אסלם ,יהדות (או"פ)

187-1-19
187-1-29

בחירה

4

פרופ' שרון פרדו

מבוא למשפט בינלאומי

בחירה

2

פרופ' רות ג'יניאו

דה-קולוניזציה :מאבקי שחרור בעולם הקולוניאלי
127-1-190

בחירה

3

ד"ר עדה גונזלץ טורס

כלכלת פיתוח

142-1-2021

1

ד"ר עדה גונזלץ טורס

גישות עכשוויות בפיתוח וכלכלות אפריקה

??-192-1

בחירה

ד"ר יעל מבט

סחר עבדים הטרנס-אטלנטי ועבדות

127-1-481

בחירה

2

ד"ר אנדרה לוי

מרוקו כשדה אתנוגרפי

102-1-261

בחירה

2

ד"ר פנינה מוצאפי הלר

אתנוגרפיה אפריקאית :המקרה של בוצוואנה 102-1-281

בחירה

2

ד"ר לאונרדו כהן

בחירה ימינו
 124-1-1971קלקדון ועד
היחסים בין הכנסייה הקתולית לכנסיות המזרחיות :מוועידת

ד"ר אילן עמית

במערכות אכיפת הגירה
2
מקלט
 192-1-91ומבקשיבחירה
משטרי גירוש בישראל ובאירופה :חיי היומיום של פליטים

2

ד"ר בן זרחי

אימפריות קטנות :קהילות אירופיות בין קהיר לקייפטאון
124-1-2001

פרופ' שרון פרדו

מבוא לדיפלומטיה בינלאומית

ד"ר ג'ניפר לין אושר

בטוויטר
לאקטיביזם זיקה
השתתפות פוליטית בכל העולם :ממפלגות פוליטות
138-1-239

4

ד"ר נתן מרקוס

תחילת המלחמה הקרה

127-1-3261

סמינר

4

ד"ר נועה לוי

המגדר הדרומי :סוגיות בפמיניזם ומגדר
באפריקה

192-1-102

בחירה

2

ד"ר יעל מבט

גזע ,הגירות ופוליטיקה באמריקות

127-1-432

בחירה

2

ד"ר רוני מיקל אריאלי

אפריקה והשואה :היבטים סוציולוגיים,
תרבותיים ופוליטיים

102-1-492

בחירה

2

ד"ר מנצור נסאסרה

הפוליטיקה של האימפריות במזרח התיכון

138-1-286

בחירה

2

פרופ' ירון זיו

סוגיות בסביבה קיימות ושמירת טבע

205-1-1052

זיקה

2

187-1-16

בחירה

2

זיקה

4

האוניברסיטה העברית
מרצה

(אינה שותפה בתוכנית הבין-אוניברסיטאית מאז תשע"ב)
מס' קורס

סוג

נק"ז

30515

סמינר

2

30510

מבוא

4

ד"ר יעל אביסרה

היסטוריה של עוני ופיתוח באפריקה

30512

סמינר

4

פרופ' סטיב קפלן

המרת דת באפריקה

30507

סמינר

4

ד"ר לואיז בית לחם

ג' מ' קוטזי  -הספרות בעידן
האפרטהייד

30509

סמינר

4

ד"ר לואיז בית לחם
פרופ' סטיב קפלן

שם הקורס
מאלתרים מהפכה :ג'אז ,שירה וצילום
במאבק מול האפרטהייד
מבוא להיסטוריה של אפריקה הפרה-
קולוניאלית

קורסים מקבילים

קורסי קדם דרושים

סוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם-קולוניאלית של אפריקה (אב"ג)
הממלכות הפרה-קולוניאליות באפריקה (אב"ג)
סוגיות בפיתוח באפריקה (אב"ג)
אנתרופולוגיה ביקורתית של הפיתוח באפריקה (ת"א)

אוניברסיטת תל אביב
מרצה

שם הקורס

מס' קורס

סוג

נק"ז

ד"ר אבישי בן-דרור

אגן הנילוס  -דתות ,תרבויות ,פוליטיקה

693.2008

בחירה

2

ד"ר ליאורה ביגון

אורבניזם קולוניאלי-היסטוריה וביקורת

691.2367

בחירה

2

ד"ר אנבסה טפרה

אמהרית למתחילים

690.3307

בחירה

8

ד"ר אנבסה טפרה

אמהרית למתקדמים

690.3308

בחירה

4

ד"ר אנבסה טפרה

אמהרית מדוברת

690.3313

בחירה

4

ד"ר יעל אבסירה

אנתרופולוגיה ביקורתית של הפיתוח
באפריקה

693.2007

בחירה

2

סוגיות בפיתוח באפריקה (אב"ג)
היסטוריה של עוני ופיתוח באפריקה (העברית)

גב' איילת פלטי

אפריקה בזירה הבינלאומית

693.2001

בחירה

2

אפריקה בסבך היחסים הבינלאומיים (או"פ)

ד"ר אניטה נודלמן

אפריקה בין רפואה מסורתית לרפואה
מודרנית

693.2005

בחירה

2

גירוש שדים וניתוח קיסרי :רפואה מסורתית
מול רפואה מערבית באפריקה (אב"ג)

פרופ' גליה צבר

אפריקה בראי הקולנוע

622.9214

בחירה

4

שחור לבן בצבעים :אפריקה וקולנוע (אב"ג)

ד"ר אנבסה טפרה

אתיופיה :היסטוריה ,שפה ותרבות

690.2308

בחירה

2

מבוא להסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה (אב"ג)
אתיופיה :נצרות ,אסלם ,יהדות (או"פ)

פרופ' גליה צבר

בין אפריקה לישראל

693.2003

בחירה

2

בין אפריקה לישראל :סוגיות בהגירה ופליטות -הסמינר (ת"א)

693.2003

סמינר

4

בין אפריקה לישראל  -הסדנא (ת"א)

677.2066

זיקה

4

ד"ר אירית בק

ברכה -צופיות ומודרניות

622.2157

בחירה

2

ד"ר אפרים דוידי

גלובליזציה :אסיה ,אפריקה ואמריקה
הלטינית

622.1301

בחירה

2

ד"ר אנבסה טפרה

המרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה

690.2306

בחירה

2

פרופ' גליה צבר
ד"ר יובל רוטמן

בין אפריקה לישראל :סוגיות בהגירה
ופליטות
בין עבד עברי לעבד אפריקאי :העבדות
בישראל ובעמים

קורסים מקבילים

קורסי קדם דרושים

עמק הנילוס" :נהר הנצח" בין עימותים לשיתוף
פעולה (אב"ג)

אמהרית למתחילים (ת"א)
או ידע קודם בשפה

מבוא לצופיות (ת"א)

אתיופיה ולשונותיה (ת"א)

ד"ר סמדר שיפמן

טוני מוריסון :מונוגרפיה

680.3026

זיקה

2

גב' עידית טולדנו

יצירה אפריקאית  -תאוריה מערבית

693.2006

בחירה

2

ד"ר אירית בק

לאומיות ומגדר במזה"ת ובאפריקה

622.2180

בחירה

2

ד"ר לאה קינברג

לחיות כמוסלמי בעולם מערבי

622.2158

זיקה

4

ד"ר נהרה פלדמן  /ד"ר הדס
ירון

מבוא לאנתרופולוגיה

693.1003

מבוא

2

ד"ר לאה קינברג

מבוא לדת ולתרבות האסלם

622.1003

מבוא

2

פרופ' גליה צבר

מבוא להיסטוריה של אפריקה

622.9102

מבוא

2

ד"ר דניאל זיסנויין /
ד"ר אירית בק

מבוא לצפון אפריקה

622.9101

מבוא

2

ד"ר אנבסה טפרה

מבוא לשפות כושיתיות :סידאמה

690.2313

בחירה

2

693.2004

בחירה

2

622.3227

סמינר

4

693.2002

בחירה

2

ד"ר מירי שפר

עמוק באדמה :מוות בחברות מוסלמיות

622.2126

זיקה

4

ד"ר ברוס מדי ויצמן

צמיחתן של מדינות וקהילות מודרניות-מרוקו
אלג'יר ותוניס

622.9208

סמינר/בחירה 4

פרופ' גליה צבר

קולוניאליזם בריטי במזרח אפריקה

622.9303

סמינר

4

ד"ר אירית בק

קרן אפריקה והמזה"ת

622.9217

סמינר

4

פרופ' דוד כ"ץ

תולדות הנצרות 1350-2013

621.1542

זיקה

2

ד"ר איתן גינזברג

תרבות והתנגדות :שולטים ,נשלטים
והמאבק לצדק חברתי/פוליטי

622.1199

בחירה

2

פרופ' גליה צבר

תרגיל בהיסטוריה של אפריקה

622.9103

מבוא

4

ד"ר אירית בק /
גב' הדס סופר

תרגיל בכתיבת עבודות

622.1099

בחירה/זיקה

2

גב' הדס סופר

תרגיל בחקר אפריקה

622.9103

מבוא

4

ד"ר אנבסה טפרה

געז למתחילים

690.3303

בחירה

4

693.2009

בחירה

2

693.3000

בחירה

2

690.2319

בחירה

2

ד"ר נהרה פלדמן
ד"ר מירי שפר
פרופ' גליה צבר

מר ערן כתר
פרופ' גליה צבר
ד"ר אנבסה טפרה

מחקר פמיניסטי באפריקה -פריחה
ומחסומים
סביבה ,איכות סביבה ואיכות חיים בעולם
האסלאם
עבדים ,פליטים ,מכשפים ונשים :אפריקה
במאה שלנו

תיירות באפריקה :הזדמנויות ואתגרים
בפיתוח מקומי בר קיימא
בימת אפריקה  -פורום מתקדם לחקר
אפריקה
אתיופיה ולשונותיה

נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (ת"א)

מבוא לדת האסלאם (אב"ג)
האסלאם :מבוא להיסטוריה של הדת (או"פ)
מבוא ללימודי אפריקה (אב"ג)
מבוא ללימודי אפריקה (ת"א)
צמיחת המדינות החדשות באפריקה (או"פ)
אפריקה בין תלות לעצמאות (או"פ)
היסטוריה חברה ופוליטיקה בצפון אפריקה (אב"ג)
צפון אפריקה בעידן הקולוניאלי ולאחריו (אב"ג)
מבוא לצפון אפריקה במאות ה 19-וה( 20-אב"ג)
צפון אפריקה המודרנית :אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות (ת"א)

מקורות וגישות בחקר אפריקה (אב"ג)
תרגיל בחקר אפריקה (ת"א)

מקורות וגישות בחקר אפריקה (אב"ג)
תרגיל בהיסטוריה של אפריקה (ת"א)

המרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה (ת"א)

פרופ' גליה צבר

חוקרי אפריקה קוראים ספרות -
בין "איש העם" ל"שלוש נשים חזקות"

693.2010

בחירה

2

חוקרי אפריקה קוראים ספרות  -בין "הכל קורס" ל"שלוש נשים חזקות" (ת"א)

ד"ר אירית בק

נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה

622.2191

בחירה

4

לאומיות ומגדר במזה"ת ובאפריקה (ת"א)

ד"ר שרון שלום

יהודי אתיופיה בין סגרגציה לגטואיזציה

693.2011

בחירה

2

1880.0614

בחירה

2

680.3161

בחירה

2

ד"ר סמדר שיפמן

מינוריות כפולה :כותבות שחורות בארה"ב

680.5092

זיקה /סמינר

4

ד"ר מיכאל זכים

העבדות באמריקה

621.3244

סמינר

4

ד"ר סוניה וינר

ספרות אפריקנית אמריקנית

626.2355

זיקה

4

ד"ר גיא רופא

זכרון של מלחמה רבה:
היסטוריה של אנגולה במאה העשרים

693.2012

בחירה

4

ד"ר יעל שטרנהל

הדרום האמריקני

626.2349

זיקה

4

פרופ' גליה צבר
ד"ר רן הכהן

בין מהגרים מכשפים וזוכות פרס נובל -
סוגיות מרכזיות באפריקה בת זמננו
אתיופיה ודימוייה:
ממלכת שבא להיילה סלאסי

ד"ר אנבסה טפרה

געז למתקדמים

690.3304

בחירה

4

פרופ' גליה צבר

מבוא ללימודי אפריקה

622.9102

מבוא

2

מבוא ללימודי אפריקה (אב"ג)
מבוא להיסטוריה של אפריקה (ת"א)
צמיחת המדינות החדשות באפריקה (או"פ)
אפריקה בין תלות לעצמאות (או"פ)

פרופ' גליה צבר

חוקרי אפריקה קוראים ספרות -
בין "הכל קורס" ל"שלוש נשים חזקות"

693.2010

בחירה

2

חוקרי אפריקה קוראים ספרות  -בין "איש העם" ל"שלוש נשים חזקות" (ת"א)

ד"ר אירית בק

מבוא לצופיות

622.2304

מבוא

2

ברכה -צופיות ומודרניות (ת"א)

ד"ר אירית בק

גשר מעל הסהרה  -ניגריה ועולם האסלאם

693.2201

סמינר

4

ד"ר רוית כהן

אתנוגרפיה של הגירה ומסעות

693.2013

בחירה

2

ד"ר משה מורד

המוסיקה של המזה"ת ואפריקה

622.2302

בחירה

4

פרופ' בלהה מלמן

אימפריות" :מערב"" ,מזרח" וכוח בעידן
המודרני 1700-2016

621.1180

זיקה

2

ד"ר שרון שלום

סוגיות בתולדות יהודי אתיופיה

693.2015

בחירה

2

פרופ' מירי שפר מוסנזון

סביבה ואיכות סביבה במזה"ת

622.2011

זיקה

2

פרופ' בלהה מלמן

בעיניים מערביות  -קולוניאליזם ,תרבות
ופוליטיקה 1750-1950

621.9018

סמינר

4

פרופ' ברוס מדי ויצמן

צפון אפריקה המודרנית :אתגרי
הקולוניאליזם ועצמאות

622.2025

מבוא/בחירה 2/4

פרופ' גדי אלגזי

קולוניאליזם וחברות ספר

621.2416

סמינר

4

ד"ר אמיר טייכר

מדעי הגזע

621.3289

סמינר

4

ד"ר אירית בק

גישות אפריקניות לשואה

693.2119

בחירה

2

מוסיקה וקוויריות במזה"ת ובאפריקה (ת"א)

אירופה מעבר לים (אב"ג)
הקולוניאליזם האירופי (או"פ)
היסטוריה חברה ופוליטיקה בצפון אפריקה (אב"ג)
צפון אפריקה בעידן הקולוניאלי ולאחריו (אב"ג)
מבוא לצפון אפריקה במאות ה 19-וה( 20-אב"ג)
מבוא לצפון אפריקה (ת"א)

מבוא להיסטוריה של אפריקה (ת"א)
מבוא ללימודי אפריקה (אב"ג)
צמיחת המדינות החדשות באפריקה (או"פ)

ד"ר כהן רוית

אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה
ופליטות בין אפריקה לישראל
פוליטיקה אקלים וכדורגל במזה"ת ובצפון
אפריקה

693.2016

בחירה

4

622.2307

בחירה

4

ד"ר טל סלע

הספרות האפריקאית

668.2341

בחירה

4

ד"ר סוניה וינר

ניו יורק והדמיון הספרותי האפריקני אמריקני 626.3808

סמינר

4

ד"ר משה מורד

מוסיקה וקוויריות במזה"ת ובאפריקה

622.2030

בחירה

2

ד"ר חיים דעואל לוסקי

ג'נוסייד :המבנה הפילוסופי של רצח עם

662.2099

זיקה

2

ד"ר אירית בק

הגות פאן אפריקאית

654.4210

בחירה

2

ד"ר דניאל זיסנויין

חברה וסביבה בצפון אפריקה

622.2306

בחירה

2

ד"ר טל סלע

יחסי צרפת אפריקה  -בין תלות להדדיות

668.3008

סמינר

4

ד"ר גטצ'ו מטפריה

היסטוריה ופוליטיקה במדינות קרן אפריקה

693.2017

בחירה

2

621.1213

זיקה

2

זיקה

2

ד"ר אירית בק

דתות באתיופיה  -מקדמוניות למודרניות

693.2203

סמינר

4

ד"ר אירית בק

ניגריה  -בין דיקטטורה לדמוקרטיה

693.2021

בחירה

2

ד"ר אביב עמית

מושגי יסוד בחברה ,שלטון ושפה בצרפת

668.1401

זיקה

2

668.1400

זיקה

2

621.1971

זיקה

4

פרופ' אביעד קליינברגר

התרבות הנוצרית במערב ,מישו ועד קלויין

621.1216

זיקה

2

ד"ר אנבסה טפרה

המרקם הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה

624.4126

סמינר

4

654.421

סמינר

4

693.2018

בחירה

4

ד"א ענבל אבו

מבוא ליזמות חברתית

1884.0201

זיקה

2

ד"ר איריס ארבל

יסודות היזמות והניהול

1884.0101

זיקה

2

מר נחום גל

כלים ושיטות ביזמות

1884.0102

זיקה

2

גב' ג'קי גורן

ייזום והקמת עסקים חברתיים

1884.0202

זיקה

2

פרופ' יגאל חלפין

ההיסטוריה של המבט האנתרופולוגי

621.3382

סמינר

4

ד"ר טל סלע

להיות עם חופשי :צרפת ומדינות אפריקה
הפרנקופונית בשנות במעבר

668.3000

בחירה

2

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק

ד"ר יעל שטרנהל
ד"ר יעל שטרנהל

ד"ר עילי ראונר
ד"ר יעל שטרנהל

ד"ר אירית בק
ד"ר אירית בק

מבוא להיסטוריה אמריקאית מקולומבוס ועד
מלחמת האזרחים
מעבדות לחרות? היסטוריה אפריקנית
621.1214
אמריקנית מודרנית

מיומנויות יסוד -צרפת במאה ה 19-בראי
הספרות ,האמנות והקולנוע
תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית,
1865-1492

הגות פאן אפריקאית ופאן אסלאמית -
קריאה בכתבים
ג'נוסייד ובניית לאום באפריקה ובמזה"ת -
המקרה של רואנדה (סיור לימודי)

ספרות אפריקנית :כתיבה פוליטית לשינוי חברתי (אב"ג)

המוסיקה של המזה"ת ואפריקה (ת"א)

פאן אפריקניזם  -תיאוריה ופרקטיקה (אב"ג)

ד"ר סוניה נרונסקי-ליידן

בצל האפרטהייד ולאחר נפילתו :אמנות
וצילום בדרום אפריקה

821.6184

בחירה

2

ד"ר רוית כהן

מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל

1883.1005

זיקה

2

ד"ר רוית כהן

ללא גבולות  -תנועה והגירה במציאות
גלובלית

1883.1004

זיקה

2

ד"ר סוניה וינר

626.2683 American literature and popular culture

זיקה

2

ד"ר אירית בק

מבוא ללימודי אפריקה א

693.1001

מבוא

2

ד"ר אירית בק

מבוא ללימודי אפריקה ב

693.1002

מבוא

2

ד"ר עמוס נדן

היסטוריה כלכלית של המזה"ת וצפון
אפריקה

622.2029

בחירה

4

ד"ר אירית בק

כתיבה אקדמית בנושא אפריקה

693.2023

בחירה

2

693.2022

בחירה

4

622.2044

בחירה

2

622.2038

בחירה

2

693.2019

בחירה

2

693.2020

בחירה

2

שם הקורס

מס' קורס

סוג

נק"ז

אפריקה בין דמוקרטיה לדיקטטורה

12012

סמינר/בחירה 3

אפריקה בסבך היחסים הבינלאומיים

10330

סמינר/בחירה 6

אתיופיה :נצרות ,אסלם ,יהדות

10333

סמינר/בחירה 6

האסלאם :מבוא להיסטוריה של הדת

10432

זיקה

הקולוניאליזם האירופי

10925

סמינר/בחירה 6

אירופה מעבר לים (אב"ג)

משטר ופוליטיקה באפריקה

10329

סמינר/בחירה 6

מדינות אפריקה במאה העשרים  -מקולוניאליזם לעצמאות? (אב"ג)
פוליטיקה פוסט-קולוניאלית באפריקה (אב"ג)
פוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט-קולוניאלית ( 1960-2000אב"ג)

פרופ' גליה צבר
ד"ר עמוס נדן
ד"ר מירה צורף
ד"ר אירית בק
פרופ' גליה צבר

מהגרים ופליטים מאפריקה בישראל -קורס
משלב תיאוריה עם התנסות
מרידות איכרים בלבנט :דימיון ושוני אל מול
מקרי חקר מאפריקה ומאירופה
מצרים בסבך הזהויות – הפרעונית,
הערבית ,האסלאמית והאפריקאית
קרן אפריקה והמזה"ת :היסטוריה
ואקטואליה
קוראים ספרות מאפריקה והמגרב מזווית
סוציו-פוליטית

מבוא ללימודי אפריקה (ת"א)
מבוא ללימודי אפריקה (אב"ג)
מבוא להיסטוריה של אפריקה (ת"א)
צמיחת המדינות החדשות באפריקה (או"פ)
אפריקה בין תלות לעצמאות (או"פ)
מבוא ללימודי אפריקה (ת"א)
מבוא ללימודי אפריקה (אב"ג)
מבוא להיסטוריה של אפריקה (ת"א)
צמיחת המדינות החדשות באפריקה (או"פ)
אפריקה בין תלות לעצמאות (או"פ)

האוניברסיטה הפתוחה
מרצה

6

קורסים מקבילים

קורסי קדם דרושים

אפריקה בזירה הבינלאומית (ת"א)
מבוא להסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה (אב"ג)
אתיופיה :דת ותרבות (אב"ג)  -חופף רק למי שכתב סמינר באו"פ
אתיופיה :היסטוריה ,שפה ותרבות (ת"א)
נצרות ,יהדות ואסלם באתיופיה :ספרות ,היסטוריה ,דת (אב"ג)
מבוא לדת האסלאם (אב"ג)
מבוא לדת ולתרבות האסלם (ת"א)

פטור מאנגלית
ואחד מהבאים:
צמיחת המדינות החדשות באפריקה (או"פ)
מבוא ללימודי אפריקה (אב"ג)
מבוא להיסטוריה של אפריקה (ת"א)

צמיחת המדינות החדשות באפריקה

10206

מבוא

6

קולוניאליזם ודה-קולוניזציה באפריקה (אב"ג)
אפריקה בתקופה הקולוניאלית (אב"ג)
מבוא ללימודי אפריקה (אב"ג)
מבוא להיסטוריה של אפריקה (ת"א)
מבוא ללימודי אפריקה (ת"א)
אפריקה בין תלות לעצמאות (או"פ)

אדם ,חברה וכלכלה במזרח התיכון בזמננו

10918

זיקה

6

הסחורה האנושית :עבדות וסחר בעבדים
באפריקה וממנה

10779

מבוא

6

הסחורה האנושית :עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה (אב"ג)
חצי חינם :עבדות וסחר עבדים באפריקה וממנה (אב"ג)

אפריקה בין תלות לעצמאות

10206

מבוא

6

צמיחת המדינות החדשות (או"פ)
קולוניאליזם ודה-קולוניזציה באפריקה (אב"ג)
אפריקה בתקופה הקולוניאלית (אב"ג)
מבוא ללימודי אפריקה (אב"ג)
מבוא להיסטוריה של אפריקה (ת"א)
מבוא ללימודי אפריקה (ת"א)

