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 קורות חיים

 פרופ' נדב נאמן

 החוג להיסטוריה של עם ישראל

 אוניברסיטת תל אביב

 

 נולד בירושלים  1939

 שירות צבאי 1960-1957

 חבר קיבוץ כנרת 1964-1960

 לימודי תואר ראשון: ארכיאולוגיה והיסטוריה של עם ישראל 1967-1964

 לימודי תואר שני: היסטוריה של עם ישראל 1971-1968

 ישראל לפי-דוקטורט. הנושא 'המערך המדיני וההשתלשלות ההיסטורית בארץ 1975-1972

 עמארנה'-תעודות אל  

 אסיסטנט בחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים 1973-1971

 אסיסטנט בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב 1975-1971

 חוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדוםמרצה ב 1979-1975

 מרצה בכיר עם קביעות בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום 1984-1979

 פרופסור חבר בחוג להיסטוריה של עם ישראל 1989-1984

 פרופ' מן המניין בחוג להיסטוריה של עם ישראל  - 1989

 טת אוכספורד ובמחלקהעמית מחקר במחלקה ללימודי המזרח באוניברסי  1977/78

 לשפות ותרבויות של המזרח הקדום באוניברסיטת הרווארד

 עמית מחקר במחלקה ללימודי המזרח באוניברסיטת אוכספורד ובמחלקה  1983/84

 ללימודי המזרח באוניברסיטת פילדלפיה

 פרופ' אורח בסמינר לחקר כתבי היתדות באוניברסיטת גטינגן ובמחלקה   1989/90

 זרח באוניברסיטת קמברידג' )אנגליה(ללימודי המ

 ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל 1995-1991

 צרים וישראל בעת העתיקה ע"ש מנדלמופקד על הקתדרה להיסטוריה של מ   2005

 קפלן.

 יציאה לגמלאות  2007

 חבר האקדמיה הישראלית למדעים   2012

 

 

-אלכס פנטלקין, יפעת טהרני צבי, אדם זרטל, יהודה דגן, רז קלטר,-הוד בןא תלמידי תואר שני:

 ., עדו קוךדן סרוקה, חגית טורגה, אלנה קוגן זהבי, סוסלי

 

אדם זרטל, אבי עופר, רז קלטר, עודד ליפשיץ, אהובה אשמן, סינתיה  תלמידי תואר שלישי:

, בעז סתוי, עדו סוסלי-, יפעת טהרניהסגווהשואיצי , פינק-אמיר סומקי, אדנבורג, נורמה פרנקלין

 .קוך
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אוקטובר  –( the Israel Science Foundation - ISFמענק מחקר מטעם הקרן הלאומית למדע )

 .2007ספטמבר  – 2003

העבר המכונן את ההווה. ישראל לשנת תשס"ד על הספר "-ות ארץדצבי לתול-פרס יצחק בן

 ."עיצובה של ההיסטוריוגרפיה המקראית בסוף ימי הבית הראשון ולאחר החורבן

חקר המקרא ותולדות עם ישראל  –פרס מפעל הפיס ע"ש מיכאל לנדאו בתחום מדעי הרוח 

 תשס"ה. 2005בתקופת המקרא, לשנת 

אוקטובר  –( the Israel Science Foundation - ISFמענק מחקר מטעם הקרן הלאומית למדע )

 2062/18מענק  .2022ספטמבר  – 2018

 


