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 חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 סמסטר ב סמסטר א  סמסטר ב סמסטר א סמסטר ב סמסטר א  סמסטר ב סמסטר א סמסטר ב סמסטר א
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   טובי -מלחמת וייטנאם  18739 
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18298  

הכלכלה במבחן  -הון, רעיון ושלטון
 מאור–ההיסטוריה 

 
18402910+18403020 

 נסימי –עד הביטלס  מוויקטוריה

 
ממטעים  18294

למייקרוסופט: היס' 
כלכלית של ארה''ב 

 טובי -

 
מחשבה  18306

 –מדינית בארה''ב 
 טובי

העבר  183024
הנאצי, הזיכרון 

הקולקטיבי והזהות 
 דורון -הגרמנית 

183040 
ביסמארק 
והקיסרות 

 דורון -הגרמנית

הנשיאות  18637
-המודרנית בארה''ב

 פנינה

 

מפגש בין תרבויות: אגן הים  18227

 פוקס -התיכון בימה''ב המוקדמים

181013 
מבוא רומא: 
מהתחלות 

 פאר -לרפובליקה

מבוא  181014
רומא: 

מרפובליקה 
 פאר -לקיסרות
 

 
כרוניקה של זהות: כתיבה  183038

 פוקס -היסטוריוגרפית בפרנקיה ובצרפת
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 -דוויק  181011
–מבוא לתו' יוון 

 לפוליס מהתחלות

 -דוויק 181012
מבוא יוון מלחמה 

 ושלום
 

 
 

 היסטוריוגרפיה–סטוצ'ינסקי  18803
 

 
ספרד של דון  1883010+1883120

 סטוצ'ינסקי–קיחוטה 

 -נסימי 181031
–תרגיל ע''ח א 
 עליית המערב

 

 -נסימי  181033
–ב תרגיל ע''ח 

מהמהפכה 
הצרפתית למלח''ע 

 השנייה

 
183051 

 פנינה -במבט פנורמי היס' של ארה''ב
 

אמל''ט מהימים שלפני קולומבוס  183037
  סטו'צניסקי –לעולם שאחרי בוליבאר 
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אבות  18578
הכנסייה ומורשתם 

 גייגר –

 –גייגר  18226
 לפגאנייםמסיון 

ליהודים 
 ולמוסלמים

 

 
18801 

 דורון -קולוקוויום מחלקתי
 

 
 
 
 
 

18306001  
 [02] המחלקה(היסטוריה גלובלית )מרצי 

 
18101001  

 מאור-סדנת כתיבה אקדמית

 
היס' של  183049

התנועה הפמיניסטית 
 פנינה –בארה''ב 

 
בית  18755

המשפט העליון 
בארה''ב: היבט 

 פנינה- היסטורי

מלחמת  18771
העולם השנייה 

והמהפך בבריטניה 
 בר נוי – 1945ביולי 

 

 נסימי   181030
עליית  מבוא ע''ח

 המערב

 -נסימי  18103201
מבוא ע''ח 
מהמהפכה 
הצרפתית 

למלחמת העולם 
 השנייה

מבוא  18102001
–המוקדמיםימ''ב 
 פוקס 

 

18202201 
 מבוא ימ''ב 

 –הגבוהים
 גריילסאמר

 

 
מחשבה  18738

 –צבאית מערבית 
 טובי
 

 
היס'  18779

צבאית של סין 
 –ויפן בעה''ח 

 טובי
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גלובלית: מיסיון ופיקוח נצרות  183043
 סטו'צינסקי  – בראשית העידן החדש

אירופה  183044
בין ימין קיצוני, 

– פשיזם והנאציזם
 [02]דורון 

 

183045 

Nazism: 
between 

Theory and 
Practice 

[02] 
 הנאורות  1885810+1885920

 דורון –ומתנגדיה 

 תרגיל 18102101
 – המוקדמים ימ''ב
 פוקס

 

18102301 
 ימ''בתרגיל 

 – הגבוהים
 גריילסאמר

נפוליאון  18794 
 טובי -ותקופתו 

 

היס' של  18753
מדיניות החוץ 

 -האמריקאית 
 טובי

 

המפגש בין  18291
בר  –רוסיה ואסיה 

 נוי

מהפכנות  18683
 –וריאל פוליטיקה 

 בר נוי

 סמינר 
18403510+ 

18403620 
טקסטים, –פאוסט 

 תרבות חומרים

דרכו של   183046 
 -היטלר אל השלטון 

מה השתבש 

 ?ברפובליקת וימאר
 מאור

המצאת  183047
הפסיכולוגיה: 
היסטוריה של 
הפסיכולוגיה 

בראשית המאה 
 מאור -העשרים

סמינר מא 
 – לסאמרגריי

 הפראנויה הגדולה
18402710 

+ 18402820 

סוף  183039
 -חלום האחדות 

 גרילסאמר
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 :במלואם מתוקשביםקורסים 

 )סמסטר ב'( בר נוי –מהברית הגדולה לתכנית מרשל  -18732 [02]

 )סמסטר א'( בר נוי –ממסך הברזל למהפכות הקטיפה  18799 [02]

 )סמסטר א'( גייגר -15 -13חינוך בימי הביניים, מאות  18583 [02]

 

 :מתוקשבים במלואם סמינרים

מן   פאולוס, מוחמד וקרל הגדול: המרה דתית  –סמינר פוקס   18402510+18402620 

  המאה הראשונה לתשיעית 

 מלחמת טרויה להיסטוריונים –סמינר מ''א דוויק  18403310+18403420 

 

יש להיכנס לקטלוג הקורסים באתר האוניברסיטה )נמצא בתפריט  מנת לצפות בסילבוסים לתש''פ על

ש להקיש על סמליל 'פרטים נוספים' ולגלול לתחתית הירים(. לאחר מציאת הקורס בקטלוג יקישורים מ

 המלא של כל קורס.  העמוד, שם נמצא קישור לסילבוס 
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 סמינר המשך 
18403510+ 
18403620 

טקסטים, –פאוסט 
תרבות חומרים 
ושחזור העבר: 

הממלכה המאוחדת 
 כמקרה מבחן

  
 18403110+184032+20סמינר 

מהתנ''ך עד גיבורי העל: המשיחיות 
 מאור  –בעולם המערבי 

 

 
זהויות  18305301

מחומר: 
ארכיאולוגיה 

 ולאומיות

  
 

  

סמינר מא   המשך 
 – גריילסאמר
 הגדולההפראנויה 

18402710 
+ 18402820 

 183039המשך 
סוף חלום 
 -האחדות 

 גרילסאמר

מדה  183002
סטליניזציה 

בר  -לפרסטרויקה
 נוי

רוסיה  183048
בעידון של 
 בר נוי –רפורמות 

  

 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' 

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

 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 ראשוןלתואר )בסיסי ומתקדם(  סמינרים  -אדום

 בלבד קורסים לתארים מתקדמים -ירוק

 


