
                     
  

  
 

  

                                                                                      

  אפריקה על פי החלוקה הבאה: נק"ז בלימודי  54  כ" בתואר כולו סה  ללמודנדרש   אוניברסיטאית ללימודי אפריקה-סטודנט בתוכנית הבין
  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, שיועבר הרישום

  
  נק"ז ולפחות סמינר אחד באוניברסיטת האם.  18יש ללמוד במהלך התואר לפחות 

  נק"ז) 12לפני תשע"ח נדרשים למינימום של ללמוד ז מחוץ לאוניברסיטת האם (סטודנטים שהתחילו  " נק 6יש ללמוד לפחות   
   ללא סמינריםבמהלך התואר ו נק"ז 6עד סטודנטים מאב"ג ומת"א יכולים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה .  
 קורסים עם זיקה לאפריקה נק"ז של קורסים המוגדרים כ  12-לא יוכרו יותר מ .  
 מופיעה באתר התוכנית.   טבלת קורסים חופפים ודרישות קדםד שני קורסים חופפים במהלך התואר. לא ניתן ללמו  
  .סטודנט שנרשם לחלק א' של קורס שנתי בסמסטר א' חייב להירשם לחלק ב' בסמסטר ב' של אותה השנה 

  

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

  המסומנים בצהוב יש לבחור קורסים ולמלא את כל החלקים

  

  
  הנוכחות חובה בכל הקורסים באוניברסיטת תל אביב 

  
  ________: תל אביבנבחרו באוניברסיטת שסה"כ קורסים  

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

  מבואות 

 693. 2100  ד"ר אירית בק  12:00-14:00 א'  2 ב' אפריקהלימודי מבוא ל 
הקורס  אין חובה ללמוד את 

הנוסף של מבוא ללימודי  
  אפריקה שמתקיים בסמסטר א'  

  סמינרים 

 654.4210 
  –הגות פאן אפריקאית ופאן אסלאמית 

  קריאה בכתבים 
4  

  ' א
 'ד

16:00-18:00  
14:00-16:00 

  ד"ר אירית בק 
הרישום לקורס באישור  

  המרצה

  קורסי בחירה 

  ) ס "ש 4 כ"סה(  שנתי קורס טפרה  אנבסה ר"ד  12:00-14:00 ג' 2  חלק ב' – למתחילים אמהרית 624.3003  

  טפרה  אנבסה ר"ד  10:00-12:00  א'   2  ב'  חלק - למתחילים געז 624.1108  
  ) ס "ש 4 כ"סה(  שנתי קורס

  תרגיל +   שיעור

  טפרה  אנבסה ר"ד  10:00-12:00  'ג  2  ב'  חלק -קדמים למת געז 624.3006  
  ) ס "ש 4 כ"סה(  שנתי קורס

  תרגיל +   שיעור

  693.3002 
פורום מתקדם לחקר  -בימת אפריקה 

  ' באפריקה 
  פרופ' גליה צבר   16:00-18:00  ד'  2

הקורס  אין חובה ללמוד את 
הנוסף של בימת אפריקה  

לא  . שמתקיים בסמסטר א' 
מיועד לסטודנטים בשנה א'.   

לשבועיים.  יתקיים אחת 
תאריכים יפורסמו בתחילת  

  השנה. 

  693.2018 
  –ג'נוסייד ובניית לאום באפריקה ובמזה"ת 

  חלק ב' – המקרה של רואנדה
  אירית בק  ר"ד  10:00-12:00  ד'  2

  ש"ס) 4קורס שנתי (סה"כ 
  . שיעור + תרגול

סיור לימודי לרואנדה  כולל 
(שיתקיים אם המצב יאפשר  

    זאת).
לא ניתן להירשם לקורס ללא  

הרישום   הסיור או להיפך.
  . מותנה באישור המרצה

  622.2044 
מרידות איכרים בלבנט: דימיון ושוני אל מול 

 אירופה מקרי חקר מאפריקה ומ
    עמוס נדן  ר"ד  10:00-12:00  'ה  2

  622.2038 
הפרעונית,  –מצרים בסבך הזהויות 

  הערבית, האסלאמית והאפריקאית 
    מירה צורףד"ר   08:00-10:00  ' א  2

  693.2019 
קרן אפריקה והמזה"ת: היסטוריה  

  ואקטואליה 
4  

  א' 
  ד'

14:00-16:00  
12:00-14:00  

  תרגיל +   שיעור  אירית בק  ר"ד

  693.2020 
מזווית   קוראים ספרות מאפריקה והמגרב

  פוליטית -סוציו
    גליה צבר פרופ'   12:00-14:00  ' א  2

  693.2022 
קורס   -מהגרים ופליטים מאפריקה בישראל

  חלק ב' –משלב תיאוריה עם התנסות 
  פרופ' גליה צבר   0041:-0061:  ' א  2

  ) ס "ש 4 כ"סה(  שנתי קורס
  משלב התנסות מעשית 

  609.1001 
בין מהגרים, מכשפים וזוכות פרס נובל:  

  סוגיות מרכזיות באפריקה 
    פרופ' גליה צבר   18:00-20:00  ד'  2

 לקורסים סמסטר ב' תשפ"ב הרשמה טופס

 _________________.:ז.ת ___________________:הסטודנט שם  _____________________:האם  אוניברסיטת  שם

 אביב  תל  אוניברסיטת 



                     
  

  
 

  
  
  

  גוריון בנגב -הנוכחות חובה בכל הקורסים באוניברסיטת בן

  
  ________גוריון בנגב : -באוניברסיטת בןשנבחרו סה"כ קורסים  

  
  
  
  
  
  
  

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

  מבואות 

  192-1-90  
  קולוניאלית הפוסט באפריקה וחברה פוליטיקה

  ' ב חלק  -1960-2000
 ) ז "נק 4 כ"סה(  שנתי קורס  פרופ' לין שלר  10:00-12:00  ג'  2

  נק"ז)  4קורס שנתי (סה"כ   ד"ר ענת רוזנטל   10:00-12:00  ב'  2  מבוא לאנתרופולוגיה של אפריקה   192-1-116  

  סמינרים 

  ד"ר לאונרדו כהן   14:00-16:00  א'   2  חלק ב' -נצרות ונוצרים במזה"ת ובאפריקה   192-1-87  
  נק"ז)  4קורס שנתי (סה"כ 

  מיועד לתלמידי שנה ג 

 4 סכסוכים ומחאות במזה"ת וצפון אפריקה  138-1-186 
  א' 
  ד'

14:00-16:00  
12:00-14:00 

  ד"ר מנצור נסאסרה 

  קורסי בחירה 

 נק"ז)  4קורס שנתי (סה"כ  ד"ר לאונרדו כהן  16:00-18:00  א'  2 חלק ב'  – היסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה  192-1-161 

  14:00-17:00  ב'  3  כלכלת פיתוח  142-1-2021  
ד"ר עדה גונזלץ  

  טורס 
  גלית נקורס בא 

  מיועד לתלמידי שנה ג 

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

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

  -  -  1  גישות עכשוויות בפיתוח וכלכלות אפריקה   192-1-151  
ד"ר עדה גונזלץ  

  טורס 

פתוח רק   השלמהקורס 
עבור סטודנטים שלומדים  

נק"ז בנושאי    3קורס של 
  פיתוח וכלכלה באפריקה 

    פרופ' רות ג'יניאו   12:00-14:00  ד'  2  פשיעה משפט וקולוניאליזם   127-1-411  

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

  לקייפטאון 
    ד"ר בן זרחי  14:00-16:00  ג'  2

 ד"ר נועה לוי  16:00-18:00 ב' 2 ואקטיביזם   אפריקה  192-1-82 
  לא מיועד לתלמידי שנה א'. 

  במפגש   להשתתף חובה
 הסמסטר בתחילת  הכנה

 297-1-138 
המדינות המתפתחות מאז העצמאות: בין בניית 

  אומה לגלובליזציה 
    פרופ' אחמד סעדי   16:00-18:00  'ג  2

  ד"ר ענת רוזנטל   12:00-14:00  ב'  2  מדיניות בריאות גלובלית  44-1-686 
עדיין לא  קורס באנגלית. 

  ידוע שיבוץ. 

  192-2-92  
Sport and Development: prospects and 

limitations  
2  -  -  

איתמר  ד"ר 
  דובינסקי 

תוח רק עבור תלמידי  פ
אב"ג. קורס באנגלית ברמת  

MA 4. יתקיים באופן מרוכז-

ימים רצוף פרונטלי בסוף   5
  סמסטר ב'. 

  192-2-122  
Liberation Theology in Latin America, Africa, 

and Palestine 
  ד"ר לאונרדו כהן   16:00-18:00  ג'  2

תוח רק עבור תלמידי  פ
אב"ג. קורס באנגלית ברמת  

MA .  

  192-2-42  Black Critical Theory 2  'ד"ר דני אדמסו   10:00-12:00  ג  
תוח רק עבור תלמידי  פ

אב"ג. קורס באנגלית ברמת  
MA .  

 192-2-32  
A Planet of Slums? Informal Settlements and 

the Transition to Formality and Planning  
  ד"ר יודן רופא   16:00-19:00  ג'  2

תוח רק עבור תלמידי  פ
אב"ג. קורס באנגלית ברמת  

MA .  יתקיים אחת

  לשבועיים. 

  זיקה קורסי 

  138-1-239  
השתתפות פוליטית בכל העולם: ממפלגות פוליטות  

 לאקטיביזם בטוויטר 
4  

  ב'
  ד'

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

    ד"ר ג'ניפר לין אושר 

 גוריון -בן אוניברסיטת 



                     
  

  
 

  
  
  

 כקורסים מקוונים ללמוד ניתן הפתוחה האוניברסיטה  של הקורסים את

  

                                                                                              ________: ה הפתוחה נבחרו באוניברסיטשסה"כ קורסים  
  

  
  

 ____________________________:היועץ חתימת

  הערות  , יום ושעה קמפוס * נ"ז  הקורס  שם הקורס קוד 

  מבואות 

  תפורסם בהמשך רשימת הקמפוסים  6 אפריקה בין תלות לעצמאות  10206 
א "צמיחת  בעבר נקר

המדינות החדשות  
  באפריקה"

  סמינרים / קורסי בחירה 

  תפורסם בהמשך סים רשימת הקמפו 6 והווה עבר: לאומיים-הבין היחסים בסבך אפריקה 10330 
  ' א שנהמיועד לתלמידי  לא

 בהמשך  תפורסם הקמפוסים רשימת  3  באפריקה  ודמוקרטיזציה דמוקרטיה  12012  
  ' א מיועד לתלמידי שנה לא

הקורס יתקיים בסמסטר  

  ב " פ תש קיץ

  קורסי בחירה עם זיקה לאפריקה 

  תפורסם בהמשך רשימת הקמפוסים   6  האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת  10432 
פתוח לסטודנטים מאו"פ 

  בלבד

 הפתוחה ה אוניברסיטה


