
 ו"תשע – 'א סמסטר

 
 
 

  :סטודנטים שימו לב
  'תלמידי שנה א

 :ים המתוקשבים הבאיםחובה להירשם לקורס
 ('סמסטר א) (105.1054)ר עלי חוסיין "ד, א הערבית הספרות תולדות .1
 ('סמסטר ב( )111.1121) יצחק ויסמן' פרופ, מבוא לדת האסלאם .2
 

 :מקרא
 תואר ראשון שנה א

 שנה ב תואר ראשון
 תואר ראשון שנה ג

 קורסי בחירה-תואר ראשון
 תואר שני

 תכנית מורים

 
 

 'יום ה 'יום ד 'יום ג 'יום ב 'יום א שעה
 בעולם ולילה לילה אלף 0:88-08:88

 והמערבי הערבי
 ראוי'שג-י'ר קלרה סרוג"ד

08941501 

 לבוגרי קלסי טקסט
 ערביים ס"בתי

 קודסי– ר ערין סלאמה"ד
08940508 

 ערבית לבלשנות מבוא 
 קלינברגר-גבע אהרון' פרופ

08945590 

 'א דקדוק
 בארין עבדאלנאסר'גמר  

105.1010 

 הערבי בתחביר תיאוריות 08:88-05:88
 דרור יהודית ר"ד

08940808 

-עיונים ביצירתו של אל
 סולמי

 קודסי-ר ערין סלאמה"ד
08945589 

 (בחירה אסלאם)

טכניקות ספרותיות 
 יב מחפוז'ביצירתו של נג

 ראוי'שג-י'סרוג ר קלרה "ד
08945901 

 (מודרניבחירה )

 קלסית שירה
 ר עלי חוסיין"ד

08940850 

 (תשקיל) הדרכה בניקוד
 ר יהודית דרור"ד

08940805 

 בעולם ולילה לילה אלף
 והמערבי הערבי

 ראוי'י שג'ר קלרה סרוג"ד
08941501 

 לבוגרי קלסי טקסט  
 ערביים ס"בתי

 קודסי– ר ערין סלאמה"ד
08940508 

 

 זמן ואספקט בקוראן 05:88-01:88
 יהודית דרור "ד

08945505 
 (בחירה לשון)

 קלסית שירה
 ר עלי חוסיין"ד

08940850 

אנר הספרותי 'הז
 "אלנאדרה"

 לאל עבד אלגני'ר  ג"ד
08945558 

 סמינרי חוג/ישיבות (בחירה קלסי)

טקסטים מספרות 
 המסורת הקדומה

 כפרי-עופר לבנה' פרופ
08945009 

 (בחירה אסלאם)
טקסטים מספרות 

 הקדומההמסורת 
 כפרי-עופר לבנה' פרופ

08945009 
 (בחירה אסלאם)

 בתרבות האהבה תיאוריות   
 (א"סמינריון ב) הערבית

 אלגני עבד לאל'ג ר"ד
08940058 

 יסודות: יצירתית כתיבה
 והתנסות

 אבר'ר כאותר ג"ד
08941555 

    

ספרות אלפתן ואלמלאם  01:88-05:88
והמציאות ההיסטורית 

 (א"סמינריון ב)
 כפרי-עופר לבנה' פרופ

08940059 

 בתרבות האהבה תיאוריות 
 (א"סמינריון ב) הערבית

 אלגני עבד לאל'ג ר"ד
08940058 

פירוז והאחים , זיאד
 רחבאני 

 (א"סמינריון ב)
 ר מסעוד חמדאן"ד

08940901 

ספרות אלפתן ואלמלאם 
והמציאות ההיסטורית 

 (א"סמינריון ב)
 כפרי-עופר לבנה' פרופ

08940059 
הפואטיקה של אבן 

 טבאטבא אלעלוי
 לאל עבד אלגני'ר ג"ד

08941050 

יצירה כשדה מחקר  
 תרבותי

 ר מסעוד חמדאן"ד
08941955 

המחקר הדיאלקטולוגי על 
 הערבית בארץ

 אהרון גבע קלינברגר' פרופ
08941580 

 

 יסודות: יצירתית כתיבה
 והתנסות

 אבר'ר כאותר ג"ד
08941555 

    

 (חובה)סמינריון מחקר  05:88-00:88
 ראובן שניר' פרופ

08941885 

הרטוריקה של הקצידה 
 (א"סמינריון ב)הערבית 

 ר עלי חוסיין"ד
08940590 

 (חובה)סמינריון מחקר 
 ראובן שניר' פרופ

08941885 

הרטוריקה של הקצידה 
 (א"סמינריון ב)הערבית 

 ר עלי חוסיין"ד
08940590 

 

נשים במיסטיקה 
 נשיםומיסטיקה של 

 קודסי-ר ערין סלאמה"ד
08941510 

 ספרות פמיניסטית 
 אבראהים טאהא' פרופ

08941550 

פירוז והאחים , זיאד
 רחבאני 

 (א"סמינריון ב)
 ר מסעוד חמדאן"ד

08940901 

 

המחקר הדיאלקטולוגי על    
 הערבית בארץ

 אהרון גבע קלינברגר' פרופ
08941580 

 

 ספרות פמיניסטית   00:88-58:88
 אבראהים טאהא' פרופ

08941550 

  


