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 ז( לשנת תשע"ISFברכות לזוכים במענק מטעם הקרן הלאומית למדע )

 
 החוג ללימודי הערבית והאסלאם ומכון כהן   ד"ר אחמד אע'באריה 

 ("13-"תורת הקטגוריות בעולם האסלאמי בתקופת המחשבה המאוחרת )אחרי המאה ה

 החוג להיסטוריה של עם ישראל  כוכבא-פרופ' בצלאל בר 

 על ההיסטוריה היהודית""ניקולאוס איש דמשק 

 החוג ללימודי מזרח אסיה   ד"ר אסף גולדשמידט 

 "המפגש הקליני וסיפורי המקרה הרפואיים בתקופת שושלת הסונג בסין"

 החוג לארכיאולוגיה    ד"ר אמיר גילן 

 צורות של זיכרון היסטורי באנטוליה החיתית" –"החיתים ועברם 

 החוג לפילוסופיה   פרופ' אלי דרזנר 

 ליזם, מרחביות סמנטית ותורת המדידה""הו

 החוג להיסטוריה של עם ישראל   פרופ' חוי דרייפוס 

 "חיים דתיים בפולין כפריזמה לבחינת תהליכי התלכדות והתפרקות של הפרט היהודי ושל חיי הקהילה"

 החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה   ד"ר אבנר וישניצר 

 מאנית המאוחרת""היסטוריה לילית של האימפריה העות'

 החוג לספרות   ד"ר אריאל זינדר 

 "פיוטי יצחק אבן גיאת לאשמורות ולימים הנוראים"

 החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה   פרופ' מאיר ליטבק 

 "הצבת גבולות: התגבשות גישות כלפי 'האחר' במחשבה ובפרקטיקה השיעית המודרנית"

 וג ללימודי התרבות העבריתהח    פרופ' ורד נעם 

 '""מקצת מעשי התורה: תרגום ופירוש חדש עבור הסדרה של 'פירוש אוקספורד על מגילות ים המלח

 החוג לארכיאולוגיה   ד"ר דבורה סויני 

 מדינה"-"אחים בדיר אל

 החוג ללימודים קלאסיים  אברמוביץ-פרופ' רחל צלניק 

 נים היוונים העתיקים"בכתבי ההיסטוריו נרטיבי"פעלי דיבור כאמצעי 

 מכון כהן   פרופ' ליאו קורי 

 ("1985-1955"תולדות המחשוב בישראל )

 החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים   ד"ר נועם ריזנר 

 "משחק פראי: האתיקה של דרמת נקמה ברנסנס האנגלי"

 החוג לספרות   פרופ' ישעיהו שן 

 יות המטפורית""השפעת האסימטריה של הצורה הפיגורטיבית על הכיוונ

 החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה  מוסנזון-פרופ' מירי שפר 

 "17-וה 16-"מדענים ופקידים באימפריה העוסמאנית במאות ה


