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 חמישי רביעי שלישי שני ראשון
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עלייתה ושקיעתה של –ליברזון  18200
 הקיסרות הרומית
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סדנת כתיבה  18101001
 מאור-אקדמית

 

 -בר נוי 1834520+1834610סמינר 
 המהפכה הרוסית

  -טובי 183035
במאה  היס' וג''ג
 העשרים

 

 –טובי 18295
אמריקני  ג'נוסייד

)?(: מדיניות 
ארה''ב כלפי 

 האינדיאנים
 

 -דורון 183019
 גרמניה ויהודים
מראשית העת 

 החדשה

 –דורון  183023
 דת וחילון
באירופה 
 המודרנית

 –בר נוי  183005
תחילתה של 

 המדינה הרוסית

 –בר נוי 18711 
במלח''ע רוסיה 

 השנייה
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-דוויק  181013
מבוא תול' רומא 

מהתחלות –
 לרפובליקה

181014 
מבוא -דוויק

תול'רומא 
מרפובליקה 

 לקיסרות

 -פנינה 183017
טרגדיה אמריקנית 
 או מהפכה שניה? 

 

פנינה  183018
מאינדיאנים  –

ויהודים ועד 
חברי הקהילה 

 :הלהטב''ית
 

 –בר נוי  183006
כישלונו של 
ברוסיה  הליברליזם
 המודרנית

 

 –בר נוי  183007
 לאומיות סכסוכים
אתניים ורצח עם 

 במז' אירופה
 

 –פנינה  18755 סדנת כתיבה –פוקס  181010-02
העליון  בית המשפט

 בארה''ב 
 

 –פנינה  183025
 שנות השישים

 בארה''ב
 

אמת,  –סטוצ'ינסקי 183010
 שקר ופוליטיקה 

 רעיון מדיני –מאור  181000

דת,  –יניב  183027
 מגדר ואתנוס

 

 -יניב 183028
דיפלומטיה והים 

 התיכון
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181031 
 -נסימי

–תרגיל ע''ח א 
 עליית המערב

 

183008 
 –גייגר 

להיות תלמיד 
אירופה של ב

 ימי הביניים
 דורון -קולוקוויום מחלקתי 18801 

183020 
נאציזם  –דורון 

 והדרך הפתלתלה
 לאושוויץ

 

183022 
גרמניה  -דורון

 מדינת הלאום
 והעידן הגלובלי

 

 –זוהר  183026
: גרמניה והלבנט
 תיאוריה ומעשה

 

 –זוהר  18676
מהפכה ה
 צרפתיתה

ומורשתה 
 באירופה

 

פנינה   18401510+18401620סמינר 
 מגו'רג' וושינגטון לדונלד טראמפ

 

183030 
היס'  -טובי

גלובלית של 
 המלחמה הקרה

 

183031 
היס'  –טובי 

צבאית של 
המלחמה 

 קרה

מבוא  18102001
–המוקדמיםימ''ב 
 פוקס 

 

18202201 
 מבוא ימ''ב 

 –הגבוהים
 גריילסאמר

 

 -טובי 183033
 אסטרטגיה

 ומחשבה צבאית
 

   -טובי 183034
 וייטנאםמ

לעיראק: היס' 
צבאית של 

 ארה''ב
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עבדות  -סטוצ'ינסקי 183011
 כתעשייה אנושית

 
 היסטוריוגרפיה-סטוצ'ינסקי  18803

 

 +18402320סמינר 
18402410  

: כיבושים תחת שלטון זר–פאוסט 
 אימפריאליים בלבנט ותוצאותיהם

 

 תרגיל 18102101
 – המוקדמים ימ''ב
 פוקס

 

18102301 
 תרגיל ימ''ב

 – הגבוהים
 גריילסאמר

 

 –טובי  18780
 ומז' אסיה ארה''ב

 

 –טובי  183032
ח וכהיס' של ה

 אוויריה
 

מבוא  -ליברזון
–לתו' יוון 

מהתחלות 
 לפוליס

181011 
 

181012 
 -ליברזון

מבוא יוון 
מלחמה 

 ושלום
 

 -דורון 183021
עידן 

אידיאולוגיות ה
[02] 
 

 –דורון  183024
 העבר הנאצי

[02] 

מהתקופה  –פאוסט  183036
לאלכסנדר הגדול:  הניאוליטית

 מבוא לארכיאולוגיה של הלבנט

סמינר מא 
 – גריילסאמר

 אומנות
18402110 

+ 18402220 

18302901 
 -גריילסאמר 

 הומניזם
 

18-20 

 -נסימי  181033
–תרגיל ע''ח 
מהמהפכה 
הצרפתית 

  למלח''ע השנייה

מאור  18401710+18401820סמינר  
 ואלס אופרה וסכסוכים לאומיים –
 

: עולמות מתחברים -סטוצ'ינסקי 183012
 ראשיתה של הגלובליזציה המודרנית

 

בעת תורת המשטרים  –ליברזון  183003
 העתיקה

 
 

  



 טבלת מערכת לתשע''ט  -היסטוריה כללית

 

 :במלואם מתוקשביםקורסים 

 מבואות

 מבוא לימי הביניים המוקדמים )סמסטר א( -גייגר  18102002

 לימי הביניים המוקדמים )סמסטר א(תרגיל מבוא  -גייגר  18102102

 מבוא לימי הביניים הגבוהים )סמסטר ב( -גייגר  18102202

 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים )סמסטר ב( -גייגר  18102302

 )סמסטר א( חמת העולם השנייהמהמהפכה הצרפתית למלמבוא ע''ח  -נסימי  18103201

 סמינרים:

  נזירים ונזירות במערב –סמינר פוקס   18401910+18402020 

 מן העולם העתיק מקורות לא כתובים –סמינר מ''א דוויק  1886920+1887010 

 

 (בהיסטוריה לתואר שני מיועדת 02קבוצה לתואר ראשון, מיועדת  01קורסי בחירה )קבוצה 

 )בר נוי( תחת דגל שחור: הפירטיות הימית מהעת העתיקה ועד סומליהים רמים סוע 18308

 )בר נוי( בריטניה וארה''ב מאז מלח''ע השנייה: יחסים לא כ''כ מיוחדים 18757

 

 

ציאת הקורס בקטלוג יש להקיש על סמליל על מנת לצפות בסילבוסים לתשע''ט יש להיכנס לקטלוג הקורסים באתר האוניברסיטה )נמצא בתפריט קישורים מהירים(. לאחר מלכשיפורסמו, 

 'פרטים נוספים' ולגלול לתחתית העמוד, שם נמצא קישור לסילבוס המלא של כל קורס. 

סמינר מא  המשך 
18402110+1840

2220 
 -גריילסאמר

 אומנות

המשך  
18302901    
 -גריילסאמר 

 הומניזם

  –פאוסט  183013
אפריקה: מראשית 

האנושות ועד 
ההשתלטות 

 האירופית
 

 -פאוסט 183015
מממלכות לאומיות 

לפרובינציות 
 אימפראיליות

 

 נסימי   181030
מבוא ע''ח עליית 

 )סמסטר א(המערב 
 

20-22 
 
 

אלכסנדר  -ליברזון 183004 
 הגדול 

     

 מקרא צבעים:

 קורסי מבוא שנה א' תואר ראשון -שחור

 קורסים בתקופת העת העתיקה -סגול

 קורסים בתקופת ימי הביניים –חום 

 קורסים בתקופת העת החדשה   -כחול

 + שני לתואר ראשון)בסיסי ומתקדם(  סמינרים  -אדום

 בלבד קורסים לתארים מתקדמים -ירוק

 
 ותחשוב הערות

בבחירת הקורסים בזמן הרישום יש להתייחס למספר הקבוצה אליה 
 נרשמים:

 = הרצאה 01קבוצה מס' 

 = סמינר בסיסי לתואר ראשון או הרצאה לתואר שני 10קבוצה מס' 

 = סמינר מתקדם עם עבודה סמינריונית 20קבוצה מס' 

תלמידי תואר שני יכולים לקחת קורס זה בקורס בחירה [ 02כאשר מופיע ]
 כהרצאה. מטלת הקורס במקרה זה היא עבודה )ולא בחינה(.


