הפקולטה למדעי הרוח
המכו ללימודי אסיה ואפריקה
החוג ללימודי האסלא והמזרח התיכו

החוג לשפה וספרות ערבית

בשיתו הפיקוח על לימודי הערבית והאסלא במשרד החינו
שמחי להזמי את ציבור תלמידי בתי הספר התיכוני באזור ירושלי
)כיתות י'י"ב( הלומדי ערבית ולימודי המזרח התיכו ואת מוריה
ליו עיו בנושא:

"ממוחמד ועד לאביב הערבי"
הפקולטה למדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,קמפוס הר הצופי
יו העיו יתקיי ביו רביעי ,כ"ט בשבט תשע"ב )(22.02.2012
תוכנית:
09:1509:00

התכנסות באול  ,300הפקולטה למדעי הרוח

09:3009:15

ברכות
פרופסור עמיק אלעד ,ראש המכו ללימודי אסיה ואפריקה
פרופסור גבריאל משה רוזנבאו ,ראש החוג לשפה וספרות ערבית
דוקטור אייל ג'יניאו ,ראש החוג ללימודי האסלא והמזרח התיכו
גברת סיגלית שוש ,מפמ"ר ערבית ואסלא ,משרד החינו&

10:3009:30

הרצאות
פרופסור אלי פודה :השלכות האביב הערבי
דוקטור הלל כה :על אמת היסטורית ,נרטיבי ,ועבודתו של היסטוריו במצבי
סכסו&

10:5010:30

הפסקה ע כיבוד קל .לקראת סו( ההפסקה ,כמה ממארגני היו יובילו את
התלמידי אל הכיתות.

11:4510:50

סדנאות – חלק א'

12:0011:45

הפסקה

12:4512:00

סדנאות – חלק ב'

13:0012:45

הפסקה

13:3013:00

מושב סיכו באול 300
דוקטור אלדד פרדו :אירא על פרשת דרכי :המאבק על דמותה של הרפובליקה
האסלאמית

תכנית הסדנאות:

חלק א' ):(11:00

מנחה הסדנה:

הנושא:

כיתה

ד"ר קטיה ציטריסילברמ

ירושלי מזווית ארכיאולוגית :מראשית
האסלא לעות'מאני בעשרה אתרי

2505

ד"ר מרי פרנקל

אוכלי ,שותי ומתלבשי בקהיר של ימי
הביניי :קריאה במסמכי מגניזת קהיר

2503

ד"ר בלהה מור

היסטוריה ופנטסיה :ספרות מאוירת בארצות
האסלא
החג'
מאד הראשו ועד מוחמד :הכעבה ופולחני ַ
המונגולי על הגדרות! הפלישה הגדולה למזרח
התיכו
רומנטיקה ויי :שירה ערבית טרואסלאמית

2405

ד"ר מרי גולדשטיי
גברת נעמה א .ארו
מר איאס נאסר

2403
2605
2603

חלק ב' ):(12:00

מנחה הסדנה:

הנושא:

כיתה

גברת דינה ליסננסקי

דעוה תעמולה אסלאמית והפצת האסלא
באירופה

2505

ד"ר ליאת קוזמא
ד"ר אלי שטר
מר דניאל לב
ד"ר אורי שחמו

הגות פמיניסטית בעול הערבי
על האידיאולוגיה הדתית של תנועת החמאס
הזר הסלפי והרקע הרעיוני לאלקאעדה
הערבית הפלסטינית המדוברת ולהגיה השוני

מר רועי וילוז'ני

אי& אני חוקר את האסלא השיעי?

2503
2405
2403
2605
2603

