
 ז"תשע – 'א סמסטר

 
  :סטודנטים שימו לב

  'תלמידי שנה א
 :ים המתוקשבים הבאיםחובה להירשם לקורס

 ('בסמסטר ) (105.1054)ר עלי חוסיין "ד, א הערבית הספרות תולדות .1
 ('סמסטר ב( )111.1121) יצחק ויסמן' פרופ, מבוא לדת האסלאם .2

  'ג-ו' ים בתלמידי שנ
 :"דרך הרוח"או  מתחום לשוןהמתוקשב הבא כקורס בחירה  להירשם לקורס ניתן

 סמסטר קיץ)( 105.2676)אהרון גבע קלינברגר ' פרופ, שפות העולם .3

 :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
 שירה, לשון: מלטה 0:88-08:88

 ומוסיקה
 קלינברגר-אהרון גבע' פרופ

081.5371 
(8-12) 

 (בחירה לשון)

ספרות הפתאווא 
 (א"סמינריון ב)

 חיים-ורדית ריספלר' פרופ
081.7037 

 'ה+'ימים ב
 

טכניקות ספרותיות 
 מחפוזיב 'ביצירתו של נג

 ראוי'שג-י'ר קלרה  סרוג"ד
1.517580 

 (בחירה מודרני)

 מבוא לבלשנות ערבית
 קלינברגר-אהרון גבע' פרופ

081.5510 

 'א דקדוק
 בארין עבדאלנאסר'מר  ג

105.1010 

אלף לילה ולילה בעולם 
 הערבי והמערבי

 ראוי'שג-י'ר קלרה סרוג"ד
081.5575 

(8-12) 

טקסט קלסי לבוגרי 
 ס ערביים"בתי

 קודסי–ר ערין סלאמה "ד
081.0508 

 'ד+'ימים ב

ספרות הפתאווא   
 (א"סמינריון ב)

 חיים-ורדית ריספלר' פרופ
081.7037 

 'ה+'ימים ב

 שירה, לשון: מלטה 08:88-05:88
 ומוסיקה

 קלינברגר-אהרון גבע' פרופ
081.5371 

(8-12) 
 (בחירה לשון)

מפעלו הספרותי של זכריא 
 תאמר

 אבראהים טאהא' פרופ
081.5175 

 (בחירה מודרני)

 בתחביר הערביתיאוריות 
 ר יהודית דרור"ד

081.7878 

 מונחים בלשניים מודרניים
 ר יהודית דרור"ד

081.5373 
 (בחירה לשון)

 

אלף לילה ולילה בעולם 
 הערבי והמערבי

 ראוי'י שג'ר קלרה סרוג"ד
081.5575 

(8-12) 

 קוראן ופרשנות
 קודסי-ר ערין סלאמה"ד

081.5808 
 'ד+'ימים ב

טקסט קלסי לבוגרי  
 ס ערביים"בתי

 קודסי–ר ערין סלאמה "ד
081.0508 

 'ד+'ימים ב

 שירה קלסית
 לאל עבד אלגני'ר  ג"ד

081.7850 
 'ה+'ימים ג

הספרות הערבית  05:88-05:88
סמינריון )האנדלוסית 

 (א"ב
 לאל עבד אלגני'ר ג"ד

081.7750 
 'ה+'ימים א

בתיאולוגיה סוגיות יסוד 
 (א"סמיריון ב) שיעית

 ני'ר רועי וילוז"ד
081.7005 

 'ד+'ימים ב

 שירה קלסית
 לאל עבד אלגני'ר  ג"ד

081.7850 
 'ה+'ימים ג

 סמינרי חוג/ישיבות

 (תשכיל)הדרכה בניקוד 
 ר יהודית דרור"ד

081.0805 

דיני נישואין וגירושין 
 (א"מ)באסלאם 

 חיים-ורדית ריספלר' פרופ
181.5058 

 'ב+'ימים א
 

הספרות הערבית    
סמינריון )האנדלוסית 

 (א"ב
 לאל עבד אלגני'ר ג"ד

081.7750 
 'ה+'ימים א

יסודות : כתיבה יצירתית
 והתנסות

 אבר'ר כאותר ג"ד
081.5555 

(12-11) 

    

יסודות : כתיבה יצירתית 05:88-05:88
 והתנסות

 אבר'ר כאותר ג"ד
081.5555 

(12-11) 

 שירה פלסטינית 
 אבראהים טאהא' פרופ

081.5505 
 (בחירה מודרני)

 ערבית מינימאלית סיפורת
 אבראהים טאהא' פרופ

081.5553 
 (בחירה מודרני)

 קוראן ופרשנות
 קודסי-ר ערין סלאמה"ד

081.5808 
 'ד+'ימים ב

הנארטיב בקולנוע 
 (א"סמינריון ב)הפלסטיני 

 ר מסעוד חמדאן"ד
081.7171 

 'ה+'ימים ב
בקולנוע  הנארטיב 

 (א"סמינריון ב)הפלסטיני 
 ר מסעוד חמדאן"ד

081.7171 
 'ה+'ימים ב

סוגיות יסוד בתיאולוגיה  
 (א"סמיריון ב) שיעית

 ני'ר רועי וילוז"ד
081.7005 

 'ד+'ימים ב

 

דיני נישואין וגירושין  
 (א"מ)באסלאם 

 חיים-ורדית ריספלר' פרופ
181.5058 

 'ב+'ימים א

קוהרנטיות ופרגמאטיקה  
בטכסטים ערביים קלסיים 

 (א"מ)ומודרניים 
 ר יהודית דרור"ד

081.5555 

 

הרזיוגרפיה מוסלמית   05:88-00:88
 ב"בימה

 ני'ר רועי וילוז"ד
081.5501 

 (בחירה אסלאם)

 ספרות פמיניסטית
 אבראהים טאהא' פרופ

081.5550 
(11-21) 

 (חובה)סמינריון מחקר 
 ראובן שניר' פרופ

081.5885 
(11-21) 

 

 ספרות ערבית פמיניסטית 
 (א"מ)

 אבראהים טאהא' פרופ
081.5557 

   

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

081.5550 
(11-21) 

 (חובה)סמינריון מחקר 
 ראובן שניר' פרופ

081.5885 
(11-21) 

 


