
 

מלמדת גם  עתה ,גוריון-פרופ' אמריטה במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן. פרופ' תמר אלכסנדר

יו"ר הרשות  2015באוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס. משנת  במכללת אחווה. קיבלה את הדוקטורט

במכללת אחווה, הלאומית לתרבות הלאדינו; מייסדת וראש תכנית לב"א רב תחומי במדעי הרוח והחברה 

מכללת אחוה, חברה בוועדה למינוי פרופסורים במכללות במועצה להשכלה  של במועצה האקדמית חברה

את מרכז משה דוד גאון  וניהלה  ייסדה  ,2015-צבי מ-, חברה במועצת יד בן2012גבוהה מאז 

היהודים  חקרפרנקפורטר ל על שם עמדה בראש הקתדרה  2014-2004, באוניברסיטת בן גוריון בשנים

מייסדת ועורכת  . 2006-2011באוניברסיטת בן גוריון, חברה במועצה להשכלה גבוהה בשנים  הספרדים

שותפה בשני כתבי עת : "מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי" ו"איל פריזינטי: מחקרים בתרבות יהודי 

ז'אנרים(; תרבות יהודי פה, סיפורים ובמיוחד פתגמים )תיאוריות ו-ספרד". תחומי מחקר: ספרות שבעל

מאמרים. קיבלה את "אות המופת של מסדר המעלה  150-ספרים וכ 14ספרד; מגיה. פרסמה בתחומים אלו 

נשיאת  , ואת פרס2000, את פרס טולדנו בשנת 2012האזרחית" מחואן קרלוס מלך ספרד בשנת 

 .2010על הצטיינות במחקר ב  אוניברסיטת בן גוריון
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