
 ח"תשע – 'א סמסטר

 

  סטודנטים שימו לב:
  תלמידי שנה א'

 ים המתוקשבים הבאים:חובה להירשם לקורס
 '(ב)סמסטר  (105.1054, ד"ר עלי חוסיין )א הערבית הספרות תולדות .1
 ( )סמסטר ב'(105.1120) מבוא לדת האסלאם, פרופ' יצחק ויסמן .2

  ג'-ים ב' ותלמידי שנ
החל משנה"ל תשע"ח נפתח קורס בחירה שנתי חדש, משותף לחוגים שפה וספרות ערבית, שפה 

 וספרות אנגלית וספרות עברית והשוואתית:
 סמסטר ב'(. 105.3556 -סמסטר א' ו 105.3555חלק א+ב ) בין הלשונות מפגשים עם יוצרים .3

 :"דרך הרוח"או  שוןמתחום להמתוקשב הבא כקורס בחירה  להירשם לקורס ניתן
 (( )סמסטר קיץ105.2676שפות העולם, פרופ' אהרון גבע קלינברגר ) .4

 :מקרא
 תואר ראשון שנה א
 תואר ראשון שנה ב
 תואר ראשון שנה ג

 קורסי בחירה-תואר ראשון
 תואר שני

 תכנית מורים

 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' שעה
הנכה והחריג במשפט  8:00-10:00

 המוסלמי 
 (אסלאם )בחירה 105.2872

  חיים-פרופ' ורדית ריספלר
(8-12) 

 מבוא לבלשנות ערבית  
105.2658 

 קלינברגר-פרופ' אהרון גבע

קריאה בספרות השיעית 
 )בחירה אסלאם( 105.2920
 רועי וילוז'ניד"ר 

 תיאוריות בתחביר הערבי
105.3030 

 ד"ר יהודית דרור

    

אלף לילה ולילה בעולם 
 הערבי והמערבי

105.4934 
 שג'ראוי-ד"ר קלרה סרוג'י

 (8-12) 

    

הנכה והחריג במשפט  10:00-12:00
 המוסלמי 

 (אסלאם )בחירה 105.2872
  חיים-פרופ' ורדית ריספלר

(8-12) 

 בשירה העבאסיתמודרניזם 
 (קלאסי )בחירה 105.2286

 ד"ר ג'לאל עבד אלגני
(10-14) 

 הדרכה בניקוד )תשכיל( 
105.1016 

 ד"ר יהודית דרור
 

 105.1210 סיאטקסט קל
 קודסי-ד"ר ערין סלאמה

 'ה'+גימים 

אלף לילה ולילה בעולם 
 הערבי והמערבי

105.4934 
 ד"ר קלרה סרוג'י שג'ראוי

 (8-12) 

 שירה קלסית  
105.3021 

 עלי חוסייןד"ר 
 'ד'+בימים 

 

כתיבה יצירתית: יסודות  12:00-14:00
 105.4922 והתנסות

 ד"ר כאותר ג'אבר
 (12-16) 

 מודרניזם בשירה העבאסית
 (קלאסי )בחירה 105.2286

  ד"ר ג'לאל עבד אלגני
(10-14) 

 105.1210 סיאטקסט קל
 קודסי-ד"ר ערין סלאמה

 'ה'+גימים 
 חוגישיבות/סמינרי 

 דיאלקטולוגיה ערבית
 )סמינריון ב"א( 105.3675

 פרופ' אהרון גבע קלינברגר
(12-16) 

"הבדיעיאת" במורשת  
הערבית הקלאסית 

 )מ"א( 105.4253
 ד"ר עלי חוסיין

הנרטיב הספרותי בספרות 
 105.3253 הערבית בימה"ב

 )סמינריון ב"א( 
 ד"ר ג'לאל עבד אלגני

(12-16) 

  

יצירתית: יסודות כתיבה  14:00-16:00
 105.4922 והתנסות

 ד"ר כאותר ג'אבר
 (12-16) 

פלסטינית ה ספרותה
 בישראל

 )בחירה מודרני( 105.2451
 פרופ' אבראהים טאהא

  שירה מודרנית
 )בחירה מודרני( 105.2500

 פרופ' אבראהים טאהא

אתיקה רפואית באסלאם: 
  ראשית החיים

 )מ"א( 105.4862
 חיים-פרופ' ורדית ריספלר

 'ד'+בימים 

 דיאלקטולוגיה ערבית
 )סמינריון ב"א( 105.3675

 פרופ' אהרון גבע קלינברגר
(12-16) 

 שירה קלסית 
105.3021 

 עלי חוסייןד"ר 
 'ד'+בימים 

הנרטיב הספרותי בספרות 
 105.3253 הערבית בימה"ב

 )סמינריון ב"א( 
 ד"ר ג'לאל עבד אלגני

(12-16) 

 חלק א-פורום דוקטורנטים
105.5100 

 פרופ' אהרון גבע קלינברגר
 -קורס שנתי-

פואטיקה ערבית חדשה: 
 שירה, פרוזה ודרמה

 (מ"א) 105.4513
 ד"ר מסעוד חמדאן

(14-18) 
אתיקה רפואית באסלאם:  

  ראשית החיים
 )מ"א( 105.4862

 חיים-פרופ' ורדית ריספלר
 'ד'+בימים 

אהבת האל במסורת 
 המוסלמית

 )מ"א( 105.4876
 קודסי-סלאמהד"ר ערין 
(14-18) 

  

 105.1010 א' דקדוק 16:00-18:00
 בארין עבדאלנאסר'ג ד"ר

 

מינימאליזם בספרות 
 הערבית המודרנית

 )בחירה מודרני( 105.2470
 פרופ' אבראהים טאהא

בין הלשונות מפגשים עם 
 105.3555 חלק א-יוצרים

 )קןרס בחירה משותף(
 ד"ר שחר ברם

 -שנתיקורס -

 105.2080 קוראן ופרשנות
 רועי וילוז'ניד"ר 

16-20 

פואטיקה ערבית חדשה: 
 שירה, פרוזה ודרמה

 (מ"א) 105.4513
 ד"ר מסעוד חמדאן

(14-18) 
 סמינריון מחקר  

105.4002  
 (חובה מ"א מסלול א)

 ד"ר עלי חוסיין
 'ד'+בימים 

אהבת האל במסורת 
 המוסלמית

 )מ"א( 105.4876
 קודסי-ד"ר ערין סלאמה

(14-18) 

 סמינריון מחקר 
105.4002  

 (חובה מ"א מסלול א)
 ד"ר עלי חוסיין

 'ד'+בימים 

 

 ספרות פמיניסטית  
105.4928 

 פרופ' אבראהים טאהא
 (16-20) 

  

 גיבוריות בספרות הערבית  18:00-20:00
 )מ"א( 105.4519המודרנית 

 פרופ' אבראהים טאהא
 

 ספרות פמיניסטית
105.4928 

 פרופ' אבראהים טאהא
 (16-20) 

 105.2080 קוראן ופרשנות
 רועי וילוז'ניד"ר 

16-20 

 


