
סיוםהתחלהיוםתואר מרצהשם פרטי מרצהשם משפחה מרצהתיאור אירועס"ששז"נמספר קורססמסטר

16:0018:00'אר"דעבדאלנאסרבארין'ג'דקדוק א1105.10102.000002.00

10:0012:00'דר"דיהודיתדרור(תשכיל)הדרכה בניקוד 1105.10161.000002.00

'פרופעליחוסייןתולדות הספרות הערבית א1105.10542.000002.00

12:0014:00'גר"דעריןקודסי- סלאמה טכסט קלסי1105.12103.000004.00

10:0012:00'הר"דעריןקודסי- סלאמה טכסט קלסי1105.12103.000004.00

16:0018:00'דר"דרועיני'וילוזקוראן ופרשנות1105.20803.000004.00

12:0014:00'הר"דרועיני'וילוזקוראן ופרשנות1105.20803.000004.00

08:0010:00'א'פרופאהרוןקלינברגר-גבעמבוא לבלשנות ערבית1105.26583.000002.00

10:0012:00'גר"דעריןקודסי- סלאמה (משותף מדעי הרוח)מבוא למיסטיקה מוסלמית 1105.29032.000002.00

18:0020:00'דר"דרועיני'וילוז"ספר אללה"מבוא ל: הקוראן1105.29072.000002.00

16:0018:00'הר"דרועיני'וילוזצמיחתה של התיאולוגיה השיעית1105.29222.000002.00

14:0016:00'ב'פרופעליחוסייןשירה קלסית1105.30213.000004.00

10:0012:00'ד'פרופעליחוסייןשירה קלסית1105.30213.000004.00

08:0010:00'בר"דיהודיתדרורתיאוריות בתחביר הערבי1105.30303.000002.00

12:0014:00'ב'פרופעליחוסייןשירת הכתות הדתיות והפוליטיות בתקופה האומ1105.32595.000004.00

14:0016:00'ד'פרופעליחוסייןשירת הכתות הדתיות והפוליטיות בתקופה האומ1105.32595.000004.00

10:0012:00'ב'פרופאבראהיםטאהאמינימאליזם בספרות הערבית1105.35335.000004.00

12:0014:00'ג'פרופאבראהיםטאהאמינימאליזם בספרות הערבית1105.35335.000004.00

16:0018:00'ג'פרופרפאלוייכרטחלק א-בין הלשונות מפגשים עם יוצרים1105.35550.000002.00

12:0014:00'בר"דיהודיתדרורתחביר הערבית המודרנית1105.36875.000004.00

ר"קורסי ד

ייתכנו שינויים במערכת! - שימו לב*

.מערכת מלאה כולל קורסים במסלול מורים סמסטר קיץ תפורסם בהמשך

*קורסים כלליים- ז קורסים מחוץ לחוג " נ12ט ילמדו "ל תשע"סטודנטים המתחילים לימודיהם בשנה*

'לתלמידי שנה ג- סמינריונים 

יש לבחור שני סמינריונים צתחומים שונים

-קורסי בחירה מהתחומים השונים בחוג 

.ז לפחות נכל תחום" נ2חובה ללמוד - ג +לתלמיד שנה ב

א"קורסי מ

א מסלול מורים"קורסי מ 

מבוא לבלשנות ערבית - 105.2658

מבוא לבלשנות שמית - 105.2710

קורסי חובה שנה ב

קורסי חובה שנה ג

החוג לשפה וספרות ערבית- ט "ל תשע"מערכת הקורסים לשנה
17.09.2018מעודכן 

:מקרא והערות חשובות

קורסי חובה שנה א

:ללמוד את הקורסים' מחוייבים גם תלמידי שנה א- ט "ל תשע"בשנה



סיוםהתחלהיוםתואר מרצהשם פרטי מרצהשם משפחה מרצהתיאור אירועס"ששז"נמספר קורססמסטר

14:0016:00'דר"דיהודיתדרורתחביר הערבית המודרנית1105.36875.000004.00

10:0012:00'ב'פרופורדיתחיים-ריספלרספרות הפתאוא1105.38735.000004.00

08:0010:00'ד'פרופורדיתחיים-ריספלרספרות הפתאוא1105.38735.000004.00

18:0020:00'ב'פרופראובןשנירסמינריון מחקר1105.40024.000004.00

18:0020:00'ד'פרופראובןשנירסמינריון מחקר1105.40024.000004.00

16:0018:00'ד'פרופעליחוסייןחמצי-ן אל'ג-דיק אל1105.42840.000002.00

14:0018:00'ב'פרופאבראהיםטאהאסמיוטיקה וספרות1105.44660.000004.00

16:0018:00'ב'פרופראובןשנירשירתו של אדוניס1105.44980.000004.00

16:0018:00'ד'פרופראובןשנירשירתו של אדוניס1105.44980.000004.00

08:0012:00'ג'פרופאהרוןקלינברגר-גבעמפות ואטלסים להגיים1105.47010.000004.00

12:0014:00'ב'פרופורדיתחיים-ריספלרדיני נישואין וגרושין באסלאם1105.48600.000004.00

14:0016:00'ד'פרופורדיתחיים-ריספלרדיני נישואין וגרושין באסלאם1105.48600.000004.00

14:0016:00'הר"דעריןקודסי- סלאמה זאלי'ע-עיונים במשנתו של אל1105.48780.000002.00

12:0016:00'אר"דכאותרקסום- אבר 'גיסודות והתנסות: כתיבה יצירתית1105.49220.000004.00

16:0020:00'ג'פרופאבראהיםטאהאספרות פמיניסטית1105.49280.000004.00

08:0012:00'אר"דקלרהראוי'שג-י'סרוגאלף לילה ולילה בעולם הערבי והמערבי1105.49340.000004.00

16:0020:00'א'פרופאהרוןקלינברגר-גבעטכסטים שמיים להבנת הערבית1105.49460.000004.00

14:0016:00'ד'פרופאהרוןקלינברגר-גבע'חלק א- פורום דוקטורנטים 1105.51000.000002.00

14:0016:00'דר"דיהודיתדרורהבעה וכתיבה מדעית2105.10652.000002.00

10:0012:00'ד'פרופאבראהיםטאהאטכסטים ספרותיים מודרניים2105.11813.000002.00

16:0018:00'אר"דעבדאלנאסרבארין'ג'דקדוק ב2105.20222.000002.00

16:0018:00'ד'פרופעליחוסיין'תולדות הספרות הערבית ב2105.20622.000002.00

12:0014:00'ב'פרופאבראהיםטאהאספרות פלסטינית2105.24512.000002.00

10:0012:00'דר"דיהודיתדרורסוגיות נבחרות במורפולוגיה הערבית2105.26492.000002.00

'פרופאהרוןקלינברגר-גבע(מתוקשב מלא)שפות העולם 2105.26764.000004.00

08:0010:00'א'פרופאהרוןקלינברגר-גבעמבוא לבלשנות שמית2105.27103.000002.00

16:0020:00'בר"דמסעודחמדאןיסודות קרנוואליים בספרות ובתיאטרון2105.35375.000004.00

16:0018:00'ג'פרופרפאלוייכרטחלק ב-בין הלשונות מפגשים עם יוצרים2105.35564.000002.00

10:0014:00'בר"דיהודיתדרורקריאה בכתבי מדקדקים2105.36855.000004.00

16:0020:00'דר"דרועיני'וילוזתפיסה ופרשנות: הקוראן בראי השיעה2105.38755.000004.00

14:0016:00'ד'פרופעליחוסייןפרזדק-ריר ואל'ג2105.42860.000002.00

14:0018:00'ד'פרופאבראהיםטאהאגיבוריות בספרות הערבית המודרנית2105.45190.000004.00

12:0014:00'ב'פרופורדיתחיים-ריספלררפואה מדע וטכנולוגיה באסלאם2105.48630.000004.00

10:0012:00'ה'פרופורדיתחיים-ריספלררפואה מדע וטכנולוגיה באסלאם2105.48630.000004.00

12:0016:00'הר"דרועיני'וילוזסוגיות נבחרות בחקר האסלאם השיעי2105.48810.000004.00

14:0018:00'א'פרופורדיתחיים-ריספלרמבחר סוגיות רפואיות אתיות במשפט המוסלמי2105.49100.000004.00

08:0012:00'אר"דקלרהראוי'שג-י'סרוגמבוא לפילוסופיה של האסלאם2105.49320.000004.00

16:0020:00'ג'פרופאבראהיםטאהאסיפורת ערבית מודרנית2105.49490.000004.00

12:0014:00'א'פרופאהרוןקלינברגר-גבעדיאלקטולוגיה ערבית2105.49700.000002.00

14:0016:00'ד'פרופאהרוןקלינברגר-גבע'חלק ב- פורום דוקטורנטים 2105.51020.000002.00


