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 שעסקה בתהליכים גאוגרפיים, עבודת הדוקטורט שלו.ד"ר אמיר גלילי מלמד בחוג לגאוגרפיה ולימודי א"י במכללת בית ברל
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- גאוגרפיה חברתית,היסטורית של קבוצות אתניות ודתיות שונות-תרבותית-תחומי העניין שלו הם גאוגרפיה חברתית
, גאוגרפיה וספרות, הנוף הערבי בהקשרים היסטוריים, שבטיות במזרח התיכון,היסטורית של רועים נוודים ועמים ילידים
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