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להרשמה ולפרטים נוספים: ראו מעבר לדף

צהרי יום ד׳

בעקבות הלא נודע

סדרת הרצאות בחסות הרקטור
סמסטר א׳, תש״פ

 ימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 
באודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום, בניין הסנאט

התהוות המזרח התיכון של ימינו
פרופ' אשר ססר

הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין

פרק א׳: משבר ורפורמה במאה ה־19

המזרח התיכון בעת החדשה30.10.2019

עידן הרפורמות במזה"ת של המאה ה־19 06.11.2019

צמיחת הרעיון הלאומי13.11.2019

פרק ב׳: מלחמה, שלום ומודרנה במאה ה־20

קץ האימפריה העות'מאנית ויצירת הסדר המדינתי האזורי20.11.2019

בין ארץ ישראל ופלסטין: ציונות, ערביות ו־27.11.20191948

מלחמה ושלום – 1967 ועקבותיה04.12.2019

שלום, שלום ואין שלום – ישראל והפלסטינים11.12.2019

"שיבת האסלאם"18.12.2019

מדינות ועדות בסהר הפורה25.12.2019

אסלאם ולאומיות בתורכיה ואיראן01.01.2020

פרק מסכם: המזה"ת של המאה ה־21

"האביב הערבי" – משבר הערבים של המאה ה־08.01.202021



טופס הרשמה
שם: 1(             2(  

רחוב:                                                                          מס':   כתובת: 

ישוב:                                                                          מיקוד:    

טלפון:                                                    טלפון נייד:  

דוא"ל:   

דמי השתתפות בסדרה

מחיר מנוי רגיל לסדרה: 600 ש"ח  ̈

אנשי סגל וגמלאי האוניברסיטה: 300 ש"ח  ̈

ידידי האוניברסיטה: 450 ₪  ̈

סטודנטים של אוניברסיטת תל אביב: הכניסה חינם, על בסיס מקום פנוי  ̈

למעוניינים: הצטרפות/חידוש חברות באגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב 

¨ חבר יחיד )400 ₪ לשנה( | ¨ זוג )700 ₪ לשנה(

בחיוב כרטיס אשראי מסוג:    ̈

מס'                                                                        בתוקף עד:    

ת.ז.:    

¨ 2 תשלומים  | ¨ תשלום אחד  בגב הכרטיס:                       3 ספרות אחרונות   

בהמחאה לפקודת: אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב, ת"ד 39040 תל אביב 6139001  ̈

חנייה: 

 ניתן לחנות, בהנחה של 50%, בחניון שבאולם סמולרש ובחניון ג'ורג' וייז. 

נא להזין מספר רכב:  

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

להרשמה ולפרטים נוספים: טלפון: 03-6407186 / 03-6406947 | פקס: 03-6407294
yedidim@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

events.tau.ac.il :בעקבות הלא נודעלאירועים נוספים

סדרת הרצאות בחסות הרקטור | סמסטר א׳, תש״פ
 ימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 

באודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום, בניין הסנאט

התהוות המזרח התיכון של ימינו
פרופ' אשר ססר

הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין


