
 היצע קורסים לפי מגמות /  תכנית המוסמך בהיסטוריה
 מסלולים(חובה/רשות; )

 
 באתר התכנית את ההיצע הסמסטריאלי האקטואלי.  . ראו שונה בחירה בכל סמסטר מוצע מקבץ קורסי

  
 המורים: חברי סגל התכנית /קורסי חובה בכל המגמות, בשני המסלולים )עיוני ומחקרי( 

 היסטוריה, חברה ומדעי החברה א  12400
 היסטוריה, חברה ומדעי החברה ב  12401
 המורים: חברי סגל התכנית /בלבד חובה בכל המגמות במסלול המחקרי  קורס

 סדנת תזה  12496
 

 תרבותית-קורסי בחירה במגמת היסטוריה רב
 ם לתרבות גבוההבין תרבות המוני 12402
 הצרכנותסוגיות בהיסטוריה של  12411
 בין תרבותיים בתקופה ההלניסטית בין מזרח ומערב: מפגשים 12410
 חן השליט בעולם ההלניסטי והרומיפול 12426
 הטליות לחקר ההיסטורי: גישות קלאסיות ודיגי19-תנועה, תקשורת ומרחב במאה ה 12423
 ספרד ובנשים ומגדר בעת קרב ומשבר לאומי: מבט השוואתי על מלחמת האזרחים באירלנד  12428
 מומרים וגרים: המרות דת בדתות המונותיאיסטיות 12408
 פראג והרפורמציה הצ'כית: חיים יהודיים ונוצריים במציאות רב תרבותית  12416
 נוצרים ומוסלמים בימי הביניים: דימויים הדדיים  12424
 רוסיה המודרנית: היסטוריה ותרבות 12430
 משיחיות, גאולה ואחרית הימים: בין דת לחברה 12420
 קדושים ומאמינים: עיונים היסטוריים והשוואתיים 12403
  עים בעולם המוסלמי בימי הביניים מד 12435
 חלום בלהות או אופקים חדשים? מחקר היסטורי בעידן מדעי הרוח הדיגיטליים  12436

 קורסי בחירה במגמת היסטוריה של עם ישראל
 אנטישמיות, מדינת הלאום האירופית והיהודים 12405
 בין אשכנז לספרד: היסטוריה תרבותית של יהדות פרובנס בימי הביניים  12404
 מעברים של ידע ואינטימיות טקסטואלית בתרבות היהודית: טקסטים, כתבי יד וספרים מודפסים  12433
 ות, גאולה ואחרית הימים: בין דת לחברהמשיחי 12420
 ספרות חז"ל כמקור היסטורי: גישות משתנות 12425
  קולוניאליזם ומודרניזציה, יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה 12415
 יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה 12421
 קדושים ומאמינים: עיונים היסטוריים והשוואתיים 12403
 וגרים: המרות דת בדתות המונותיאיסטיותמומרים  12408
 פראג והרפורמציה הצ'כית: חיים יהודיים ונוצריים במציאות רב תרבותית  12416
 פולמוסים ועימותים ציבוריים מבעד לעיתונות היהודית: העיתונות במזרח אירופה כמקרה  12434

  (1939-1856מבחן )
 : מלחמת ההיסטוריונים? 1948***** 

 ים חדשים בחקר החסידות ***** כיוונ
 קורסי בחירה במגמת היסטוריה של המזרח התיכון

 הפלסטינים במאה העשרים: תמורות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות 12406
 העיתונות ככלי מעצב ומשפיע בהיסטוריה הערבית בעת החדשה 12413
 חברות מוסלמיות בחופי הים האדום: אתגר הגלובליזציה  12407
  ומהפכה במזרח התיכוןמגדר  12414
 דתיים -עדתיים ובין-המזרח התיכון בין מלחמות עולם: יחסים בין 12427
  קולוניאליזם ומודרניזציה, יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה 12415
 יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה 12421
 השייח' והמסדר: בין מסורת למודרנה  12422
 עיונים היסטוריים והשוואתייםקדושים ומאמינים:  12403
 נוצרים ומוסלמים בימי הביניים: דימויים הדדיים  12424
 עים בעולם המוסלמי בימי הביניים מד 12435
 : מלחמת ההיסטוריונים?1948***** 

 



 


