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ד"בס

כ' בסיון תשע"ג

2013 במאי 29

במסגרת

הסדנה לחוקרים ולתלמידי מחקר של המכון לאשורולוגיה

תתקיים ביום ג',  כ"ו בסיון תשע"ג

16:00 בשעה 04.06.2013

 (ספריית המכון)21 חדר מס' 410בניין 

הרצאתו של

פרופ' יעקב קליין
אוניברסיטת בר־אילן

בנושא:

"על מחלת הנפילה (אפילפסיה) במקורות המסופוטמיים"

מוזמנים כולם

בס״ד 

תוכנית הסדנה לאשורולוגיה תשע״ט

)21 חדר מס׳ 410 בספריית המכון (בניין 14:00 יום ג׳, ב׳ בשבט, תשע״ט, בשעה 8.1.2019

, האוניברסיטה העבריתמר פיטר זילברג

״על ארמים, איראנים והפריפריה הבבלית בתקופה הפרסית אח׳מנית: מבט מחודש״

)21 חדר מס׳ 410 בספריית המכון (בניין 14:00 יום ג׳, ט׳ בשבט, תשע״ט, בשעה 15.1.2019

, מכללת גורדון ובית ברלד״ר שירלי נתן-יולזרי

״האם הייתה ת׳תמנית בתו של כרת מקוננת מקצועית?״

)21 חדר מס׳ 410 בספריית המכון (בניין 14:00 יום ג׳, כ״ח באדר א׳, תשע״ט, בשעה 5.3.2019

, אוניברסיטת בר-אילןפרופ׳ יגאל לוין

״עתליה מלכת יהודה: מבט דיאכרוני והיסטורי״

)21 חדר מס׳ 410 בספריית המכון (בניין 14:00 יום ג׳, כ״ז באדר ב׳, תשע״ט, בשעה 2.4.2019

Prof. Dr. Daniel Schwemer, University of Würzburg

“Of Gods and Goats, Witches and Kings: The Scholarly Construction of Ritual Complexity
and Effective Communication in the Babylonian Bath House Ceremony Bīt rimki”

)21 חדר מס׳ 410 בספריית המכון (בניין 14:00 יום ג׳, ט״ז באייר, תשע״ט, בשעה 21.5.2019

 , אוניברסיטת בר-אילןפרופ׳ אד גרינשטיין

״מערכת הפעלים בנרטיבים אוגריתיים: תשובות לביקורת״


