
 ז"תשע – 'ב 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
 :"דרך הרוח"או  מתחום לשוןהמתוקשב הבא כקורס בחירה  להירשם לקורס ניתן

 ( )סמסטר קיץ105.2676שפות העולם, פרופ' אהרון גבע קלינברגר ) .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
 סופרות ומשוררות ערביות 8:00-10:00

 ד"ר עאידה פחמאוי
105.4948 

טקסטים ספרותיים   
 מודרניים
 שג'ראוי-ד"ר קלרה סרוג'י
105.1181 

 

 מבוא לבלשנות שמית   
 קלינברגר-פרופ' אהרון גבע

105.2710 

 

מבוא לפילוסופיה של  10:00-12:00
 האסלאם 
 שג'ראוי-ד"ר קלרה סרוג'י
105.4932 

(10-14) 

שירת הע'זל בספרות 
 האומיית והעבאסית

 )סמינריון ב"א(
 ד"ר ג'לאל עבד אלגני

105.3321 
 ימים ב'+ה'

 הבעה וכתיבה מדעית 
 ד"ר יהודית דרור

105.1065 

שירת הע'זל בספרות 
 האומיית והעבאסית

 )סמינריון ב"א(
 ג'לאל עבד אלגניד"ר 

105.3321 
 ימים ב'+ה'

 הקוראן כקורפוס תחבירי
 )סמינריון ב"א(

 ד"ר יהודית דרור
105.3695 

 ימים ג'+ה'

סימבוליזם דתי באסלאם  
 )מ"א(

 קודסי-ד"ר ערין סלאמה
105.4871 

(10-14) 

-עיונים בשירתו של אל
 מותנבי

 ד"ר עלי חוסיין
105.2292 

 )בחירה קלאסי(

הקוראן בראי השיעה: 
 תפיסה ופרשנות 
  )סמינריון ב"א(
 ד"ר רועי וילוז'ני

105.3875 
 ימים ב'+ד'

 דקדוק ב' 12:00-14:00
 בארין עבדאלנאסר 'מר  ג

105.2022 

תורת הפערים בסיפורת 
 פרופ' אבראהים טאהא

105.2474 
 )בחירה מודרני(

 הקוראן כקורפוס תחבירי
 )סמינריון ב"א(

 דרורד"ר יהודית 
105.3695 

 ישיבות/סמינרי חוג ימים ג'+ה'

טכסטים מספרות הזוהוד 
 באסלאם הקדום

 קודסי-ד"ר ערין סלאמה
105.2902 

 )בחירה אסלאם(
מבוא לפילוסופיה של 

 האסלאם 
 שג'ראוי-ד"ר קלרה סרוג'י
105.4932 

(10-14) 

סימבוליזם דתי באסלאם  
 )מ"א(

 קודסי-ד"ר ערין סלאמה
105.4875 

(10-14) 

  

 מפות לשוניות )מ"א(
 קלינברגר-פרופ' אהרון גבע

105.4660 

   

 תורת הדקדוק הערבי 14:00-16:00
 ד"ר פהד אבו ח'דרה 

105.4943 
(14-18) 

הספרות הפלסטינית 
 בישראל

 פרופ' אבראהים טאהא
105.2451 

 )בחירה מודרני(

מפעלו הספרותי של יוסף 
 אדריס

 פרופ' אבראהים טאהא
105.2455 

 )בחירה מודרני(

 קריאה בספרות השיעית
 ד"ר רועי וילוז'ני

105.2920 
 )בחירה אסלאם(

תולדות הספרות הערבית 
 ב'

 ד"ר ג'לאל עבד אלגני
105.2062 

יצירה כשדה מחקר  
 )סמינריון ב"א(תרבותי 

 ד"ר מסעוד חמדאן
105.3458 

 ימים ב'+ה'

ידידות  –אלצדאקה 
וידידים בספרות הערבית 

 הקלאסית
 ג'לאל עבד אלגני  ד"ר

105.2291 
 )בחירה קלאסי(

יצירה כשדה מחקר  
 )סמינריון ב"א(תרבותי 

 ד"ר מסעוד חמדאן
105.3458 

 ימים ב'+ה'

השירה בספרי הדקדוק  
 הקלאסיים )מ"א(

 ד"ר עלי חוסיין
105.4326 

 ימים ב'+ד'

   

 תורת הדקדוק הערבי 16:00-18:00
 ד"ר פהד אבו ח'דרה 

105.4943 
(14-18) 

 גבורה בספרות )מ"א(
 פרופ' אבראהים טאהא

105.4519 

ההסברים התחביריים 
המשולבים בפרשנות 

 הקוראן )מ"א(
 ד"ר יהודית דרור

105.4695 

הקוראן בראי השיעה: 
 תפיסה ופרשנות 
  )סמינריון ב"א(
 ד"ר רועי וילוז'ני

105.3875 
 ימים ב'+ד'

 

 סיפורת ערבית מודרנית  
 טאהאפרופ' אבראהים 
105.4949 

(16-20) 

השירה בספרי הדקדוק 
 הקלאסיים )מ"א(

 ד"ר עלי חוסיין
105.4326 

 ימים ב'+ד'

 

 סיפורת ערבית מודרנית   18:00-20:00
 פרופ' אבראהים טאהא

105.4949 
(16-20) 

  


