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סדרת 
הרצאות

טופס הרשמה ועלויות — מעבר לדף

האסלאם והמערב בהיסטוריה: מבוא2.3.2016

משבר הדמוקרטיה בחברות הערביות 9.3.2016

מדע ואמונה בעולם האסלאם: הילכו שניים יחדיו?16.3.2016

ישראל והציונות כמודל לחיקוי בהגות ערבית23.3.2016

השורשים האידיאולוגיים של אל־קאעידה ושל דאע"ש30.3.2016

 קץ ההיסטוריה או התנגשות הציוויליזציות? 6.4.2016
המבחן האמפירי

הגירה וגלובליזציה אל מול משבר הפליטים באירופה13.4.2016

המיעוט המוסלמי באירופה בין השתלבות להתבדלות4.5.2016

 האם מותר לנשים לנהוג? 18.5.2016
על פולמוסים הלכתיים בני זמננו

 האם מותר לברך נוצרי בחגו? 25.5.2016
על משפט ההלכה של המוסלמים באירופה

אינטרנט, צלחות לוויין וסוכני שינוי אחרים1.6.2016

 מלורנס איש ערב ועד רודף העפיפונים: 8.6.2016
אוריינטליזם בקולנוע האמריקאי

צהרי יום ד'
סדרת הרצאות בחסות הרקטור

בימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 באודיטוריום בר־שירה

האסלאם והמערב: מפגש או 
התנגשות ציוויליזציות?

פרופ' אוריה שביט
הפקולטה למדעי הרוח

להרשמה ולפרטים נוספים
טלפון: 03-6407186 / 03-6406947

Agoda.tau@gmail.com ;03-6407294 :פקס

הכל מתחיל כאן
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צהרי יום ד'
סדרת הרצאות בחסות הרקטור

בימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 באודיטוריום בר־שירה
 האסלאם והמערב: 

מפגש או התנגשות ציוויליזציות?
פרופ' אוריה שביט
הפקולטה למדעי הרוח

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 
)600 ₪ לשנה( ¨ שוחר  )500 ₪ לשנה(   ¨ זוג  )300 ₪ לשנה(   ¨ חבר יחיד 

¨ שוחר זוגי )1,000 ₪ לשנה(

בחיוב כרטיס אשראי מסוג:    ̈

מס'                                                                       בתוקף עד:    

ת.ז.:    

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

בהמחאה לפקודת:   ̈ 
אגודת ידידי אוניברסיטת תל־אביב, ת"ד 39655 תל־אביב 6139601  

ניתן להירשם ולקבל פרטים נוספים
טלפון: 03-6407186 / 03-6406947 / 03-6406856
Agoda.tau@gmail.com ;03-6407294 :פקס

50%, בחניון שבאודיטוריום סמולרש ובחניון  חנייה: ניתן לחנות, בהנחה של 

ג'ורג' וייז. נא להזין מספר מכונית:  

הכל מתחיל כאן
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