מערכת תשע"ז
ראשון
8-10
10-12

 108תולדות הרעיון כמדיני (מאור)

12-14

 042מבוא :תולדות רומא והרומאים
(דניאלה)
 768דת ,חילון ודתות חילוניות במרכז
אירופה ( 1950 -1880מאור)
 243דת גלובלית :הנצרות בעידן
הקונטרה-רפורמציה –סמסטר א' (דב)

14-16

 309המלחמה בעת החדשה [סמ"א]
(טובי)
 295ג'נוסייד אמריקני(?) מדיניות
ארה"ב כלפי האינדיאנים 1900 -1600
[סמ"ב] (טובי)
 055תרגיל מבוא לתקופת החדשה
קבוצה ( 01הילדה)
 243המשך :דת גלובלית :הנצרות
בעידן הקונטרה-רפורמציה-סמסטר א' -
(דב)
 778המלחמה שתסיים את כל
המלחמות –היס' צבאית של מלח"ע
הראשונה -סמסטר א' (טובי)

שני
 363סמינר  :דת ,אלים ופולחן ביוון וברומא (ליברזון)
 781היסטוריה צבאית של ארה"ב [( ]02טובי)
 803היסטוריה והיסטוריוגרפיה סמסטר א' (דב)

שלישי
 683מהפכנות וריאל פוליטיקה:
מדיניות החוץ של ברית המועצות
( ]02[ 1991 -1917בר נוי)

רביעי
 227מפגש בין תרבויות :אגן הים התיכון
בימי הביניים המוקדמים (פוקס)

 607דת ומדינה באירופה בימה"ב סמסטר א' (ארי)

16-18

 779היסטוריה צבאית של סין ויפן-
סמסטר ב (טובי)
 041מבוא :תולדות היוונים ומורשתם
(ליברזון)
18-20

 055תרגיל מבוא לתקופת העת
החדשה קבוצה ( 02הילדה)

 803היסטוריה והיסטוריוגרפיה -המשך – סמס' א' (דב)
 086מבוא לתולדות ארה"ב (פנינה)
 676המהפכה הצרפתית ומורשתה באירופה [א.
גרילסאמר]
 100-01תרגיל באוריינות אקדמית בהיסטוריה [סמ"א]
(בר נוי)
 504אלכסנדר הגדול ירושתו ומורשתו :מעולם הלני
לעולם הלניסטי [( ]02ליברזון)
 394סמינר :העולם מעבר לחומה :נזירים ונזירות
במערב [פוקס]

 801סמינר מחלקתי

 240דת ולאומיות בעידן המודרני -
סמסטר א' (דורון)
 290ג'נוסייד במאה העשרים -סמסטר
ב' (דורון)
 100-02תרגיל באוריינות אקדמית
בהיסטוריה (סמ"ב) (בר נוי)

 369סמינר :בריה"מ ובריטניה הגדולה
במלחה"ע השנייה :שותפות כפוייה (בר
נוי)
 052-01מבוא לימי הביניים המוקדמים-
סמסטר א' (פוקס)
 053-01מבוא לימי הביניים הגבוהים
סמסטר ב' (מרים)

 054מבוא לתקופת העת החדשה (הילדה)
 388גרמניה בין ביסמארק להיטלר-סמס' א (דורון) []02
 390צ'ארלס דארווין ומורשתו באירופה –סמסטר ב'
(דורון) []02
 427סמינר :ציד המכשפות באירופה והרדיפות נגד
תנועות ה'מינות' סמסטר א' (מרים)
 673ממלחמת אחים לדו-קיום :מלחמות הדת בצרפת
במאה השש-עשרה סמסטר ב' (מרים]
 386סמינר :מערב ומזרח ( 1950 -1800זוהר)
 427המשך סמינר :ציד המכשפות באירופה והרדיפות
נגד תנועות ה'מינות' סמסטר א' (מרים)
 673המשך קורס :ממלחמת אחים לדו-קיום :מלחמות
הדת בצרפת במאה השש-עשרה סמסטר ב' (מרים)

 052-01מבוא לימי הביניים המוקדמים-
המשך  -סמסטר א' -המשך (פוקס)
 053-01מבוא לימי הביניים הגבוהים-
המשך –סמסטר ב' (מרים)
 872המרד האינטלקטואלי במודרניות
(דורון)
 643הולדתה של אומה :צרפת בימי
הביניים עד המאה החמש עשרה
(מרים) []02

 391סמינר :היחס למיעוטים שונים
בארה"ב פנינה)
 207קולנוע אירופאי בין המלחמות -
סמסטר א' (מאור)
 208מלחמות האזרחים –סמסטר ב'
(מאור)

 272התנועה הפמיניסטית בארה"ב
[סמ"א] (פנינה)
 752קידמה מול ריאקציה" :שנות
העשרים הסוערות" בארה"ב [סמ"ב]
(פנינה)
 396סמינר :נאציזם :בין טרור לתרבות
(דורון)
 202עולם המחשבה היווני וייחודו א :דת,
פוליס ואומנות (ליברזון)
 559עולם המחשבה היווני וייחודו ב:
אתיקה ,פוליטיקה והחיים הטובים
(ליברזון)
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קורסים מתוקשבים:
 1805202מבוא לימי הביניים המוקדמים –סמסטר א' (גייגר)
 1805302מבוא לימי הביניים הגבוהים – סמסטר ב' (גייגר)
 1879901ממסך הברזל למהפכות הקטיפה :הקומוניזם המזרח-אירופאי וקריסתו (בר נוי) –סמסטר ב
 1829101המפגש בין רוסיה ואסיה במאות י"ט-כ' (בר נוי) – סמסטר א
 1890610+20+30סמינר מ"א :מונומנטים ודוקומנטים עתיקים (דוויק)
 1885610+1885620סמינר ב"א :סוגיות אסטרטגיות במלחמת העולם השנייה (טובי)

הערות חשובות
בבחירת הקורסים בפריאל יש להתייחס למספר הקבוצה אליה נרשמים:
קבוצה מס'  = 10פרו"ס לתואר ראשון או הרצאה לתואר שני
קבוצה מס'  = 20עבודה סמינריונית
קבוצה מס' = 30מטלת שמיעה לתארים מתקדמים
כאשר מופיע [ ]02תלמידי תואר שני יכולים לקחת קורס זה כהרצאה .מטלת
הקורס במקרה זה היא עבודה (ולא בחינה).

מקרא צבעים:
שחור -קורסי מבוא שנה א' תואר ראשון
צהוב -קורסים בתקופת העת העתיקה
חום – קורסים בתקופת ימי הביניים
כחול -קורסים בתקופת העת החדשה (אירופה)
סגול -קורסים בתקופת העת החדשה (ארה"ב)
אדום -סמינרים ופרו"סים לתואר ראשון  +שני
ירוק -קורסים לתארים מתקדמים בלבד

