
 יוחנן פרידמן

 קורות חיים

 

 נולד בזקמנה, צ`כוסלובקיה - 1936

 עלה לארץ - 1949

 סיים את בית הספר הריאלי בחיפה -1954

 ל"רת בצהׁש 1956- 1954

 ל ארצות האסלאם, האוניברסיטה העבריתׁשת והיסטוריה פה וספרות ערביׂשב.א. ב - 1959

 פה וספרות ערבית, האוניברסיטה העבריתׂשמ.א. בהצטיינות יתירה ב - 1962

 גיל, מונטריאול, קנדה-תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת מק - 1966

 העברית ת ההודית[, האוניברסיטהׁשהיב-מרצה בלימודי האסלאם ]בהתמחות על האסלאם בתת - 1966

 תי בנות: יסמין ותמר .ׁשמידט; ׁשואים לצפרירה לבית ׂשנ - 1968

 מרצה בכיר בלימודי האסלאם ]עם קביעות[ - 1971

 המכון ללימודי אסיה ואפריקה ׁשרא - 1978 - 1975

 פרופסור חבר בלימודי האסלאם - 1977

 ל הפקולטה למדעי הרוחׁשה ללימודים מתקדמים ׁשהמדר ׁשרא 1983 - 1980

1983 - Directeur d’études, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (one 

month appointment)  

 פרופסור מן המנין בלימודי האסלאם - 1984

 דיקן הפקולטה למדעי הרוח - 1988 - 1985

 לוסינגרׁשם מקס ׁשפרופסור ללימודי חאסלאם בקתדרה על  - 1989

 אוניברסיטת פרינסטוןעמית אורח,  - 1990 - 1988

 פרופסור אורח באוניברסיטת פנסילבניה ובאוניברסיטת ניו יורק ]סמסטר האביב[ - 1992

 פרופסור אורח באוניברסיטת פנסילבניה ]סמסטר האביב[ - 1993

 Asian and African Studiesעורך יועץ,  - 

 Jerusalem Studies in Arabic and Islamעורך   -     

 סור אורח באוניברסיטת ניו יורק ]סמסטר האביב[פרופ - 1995

 פרופסור אורח באוניברסיטת ניו יורק ]סמסטר האביב[ - 1996

 פרופסור אורח באוניברסיטת ניו יורק ]סמסטר האביב[ - 1997

 אוקטובר[ -ל קרן רוקפלר, בלג'ו, איטליה ]ספטמבר ׁשחוקר במרכז המחקר  -     

 ראלית למדעיםׂשחבר האקדמיה הלאומית הי - 1999

קבוצת מחקר ועמית במכון ללימודים משותף )עם נורית צפריר( של ]סמסטר הסתו[ יוזם  2000 - 1999

 לטון באסלאם הקדום*[ׁשא: *הלכה, אסכולות ההלכה והׂשל האוניברסיטה העברית. ]הנוׁשמתקדמים 

 חבר במכון ללימודים מתקדמים, פרינסטון  -]סמסטר האביב[  2002

 פה ספרות ערבית, האוניברסיטה העבריתׂשהחוג ל ׁשרא 2002-2004

 פרס לנדאו במדעי הרוח        2003

 ראלית למדעיםׂשר ועדת הפרסומים, האקדמיה הלאומית הי“יו 2012־  2006

 ראלית למדעיםׂשר החטיבה למדעי הרוח, האקדמיה הלאומית הי“יו 2013 - 2007

 ילד במדעי הרוחׁשפרס רוט   - 2016

     ראל בחקר המזרח הקרובׂשיפרס    - 2016

 

 

 

 

 

 


