
 

 ,התיכון,  ראש המחלקה ללימודי המזרחד"ר יוסי מן

   אוניברסיטת בר אילן 

קשרי חוץ, משרד בכיר למנהלת אגף "ר דלית אטרקצ'י, ד

 החינוך

,המחלקה ללימודי יו"ר הכנס ד"ר יהודה א. בלנגה ,

 , אוניברסיטת בר אילןהמזרח התיכון

 המזרח התיכון במציאות משתנה 11:00-10:00

 

 הפסקה   11:15-11:00

 ראשון:מושב  12:45-11:15
ייצוא המהפכה  : רח התיכוןתוצרת המז

   האסלאמית לאירופה

 ת צהרייםהפסק 14:00-12:45

 בצלו של הסהר
 התיכון-המזרחהמחלקה ללימודי                                                                                                   יהדותהפקולטה למדעי ה

 

 ישראל |  בר אילןאוניברסיטת יכאל מ. לסקר, פרופ' מ

ואירופה בצל המשברים במזרח התיכון והאסלאם 

 הרדיקלי: מבט היסטורי ועכשווי

 ,בחזרה  |סאדאת -מנהל מרכז בגין פרופ' אפרים קארש

 לעתיד: אירופה והתחייה האסלאמית

  ומומחית למזרח  המחנה הציוניסבטלובה, ח"כ קסניה

היחלשות המערכת הערבית בעידן "האביב התיכון | 

 הערבי"

 

 2018 רינואב 15-ה, ח"תשע טבת 'ח'כ ניש יום

 ם וכיבודקבלת פני 9:30-9:00

 פגש פתיחה וברכותמ 10:00-9:30

 המכללה האקדמית גליל מערבי רונן יצחק,ד"ר  יו"ר:

  

 ,סגן השר במשרד ראש הממשלה  ח"כ ד"ר מייקל אורן

 חבר מפלגת "כולנו"ו

   אירופההאסלאם הרדיקלי בהשפעות 
 לסקרפרישה לכבוד פרופ' מיכאל מ. כנס 

 יו"ר הכנס: ד"ר יהודה א. בלנגה

  (301) פלדמןהסנאט בניין אולם 

 

 הפסקה וכיבוד 15:45-15:30

 ב שלישי:  מוש 17:15-15:45

בין ייחודיות לאחדות: הגות, מסורת 

 ומודרניזציה באסלאם האירופי  

 'תל אביבאוניברסיטת מזרחן, סגן רקטור, , אייל זיסרפרופ  | 

הישרדות, השתלבות, ג'יהאד  –הגולה הסורית באירופה 

  והמשך המאבק על סוריה

 'האתגר האירופי  | המרכז הבינתחומי הרצליה, בועז גנורפרופ

 בהתמודדות עם הטרור האסלאמיסטי

סוגיות מגדר  |אוניברסיטת  בר אילן , ד"ר מרדכי קידר

 בהשתלבות מוסלמים באירופה

 
 דברי סיכום:  17:45-17:15

 פרופ' מיכאל מ. לסקר
 

 אוניברסיטת בר אילןפרופ' אליעזר טאובר,  יו"ר:

 לקהל הרחב ללא תשלום הפתוח כניסהה

 אילן    אוניברסיטת בר, יהודית רונןפרופ'  יו"ר:

,ההשלכות של אוניברסיטת בר אילן |  פרופ' עמיקם נחמני

ההגירה המוסלמית  אירופאית על -ההיסטוריה היהודית

 באירופה

צרפת לנוכח האסלאם סאדאת | -מרכז בגין"ר צילה הרשקו, ד

 הרדיקלי: סוגיות פנים וחוץ

פקה   אוניברסיטת בר אילן | רובינשטיין, -ד"ר נסיה שמר"

  הדוקטרינה ההלכתית למיעוטים –אלאקאליאת" 

  מוסלמיים החיים במערב

 ב שני:  מוש 15:30-14:00

 ההגירה והפליטים יאתגרו אירופה


