
סיוםהתחלהיוםתואר מרצהשם פרטי מרצהשם משפחה מרצהתיאור אירועקצר- אירוע ס"ששז"נסמסטר

12:0014:00'אר"דיהודיתדרורדקדוק בסיסי01א13.000004.00105.1011

10:0012:00'הר"דיהודיתדרורדקדוק בסיסי01א13.000004.00105.1011

'פרופעליחוסיין(מתוקשב)תולדות הספרות הערבית א 01א12.000002.00105.1054

10:0012:00'אר"דעריןקודסי- סלאמה טכסט קלסי01א13.000004.00105.1210

14:0016:00'דר"דעריןקודסי- סלאמה טכסט קלסי01א13.000004.00105.1210

08:0010:00'הר"דעבדאלנאסרבארין'ג'דקדוק ב01א12.000002.00105.2022

08:0012:00'דר"דרועיני'וילוזקוראן ופרשנות01א13.000004.00105.2080

12:0014:00'הר"דיהודיתדרורמערבי מול ערבי: מינוח תחבירי01א13.000002.00105.2703

10:0012:00'ב'פרופעליחוסייןשירה קלסית01א13.000004.00105.3021

14:0016:00'ד'פרופעליחוסייןשירה קלסית01א13.000004.00105.3021

12:0014:00'בר"דיהודיתדרורתיאוריות בתחביר הערבי01א13.000002.00105.3030

14:0018:00'בר"דמסעודחמדאןתיאוריה ופרקטיק:התיאטרון של סעדאללה ונוס01א15.000004.00105.3459

12:0014:00'ג'פרופאבראהיםטאהאספרות פלסטינית01א15.000004.00105.3536

10:0012:00'ד'פרופאבראהיםטאהאספרות פלסטינית01א15.000004.00105.3536

08:0012:00'דר"דעריןקודסי- סלאמה אגרות והתכתבויות באסלאם הביניימי01א15.000004.00105.3884

16:0020:00'ד'פרופראובןשנירסמינריון מחקר01א10.000004.00105.4002

16:0020:00'ב'פרופראובןשנירשירתו של אדוניס01א10.000004.00105.4498

14:0018:00'ד'פרופאבראהיםטאהאגיבוריות בספורת הערבית המודרנית01א10.000004.00105.4519

16:0020:00'גר"דרועיני'וילוזשיעיים מהתקופה הצופי' קריאה בפירושי חדית01א10.000004.00105.4882

08:0010:00'אר"דעריןקודסי- סלאמה דת וספרות01א10.000002.00105.4913

16:0020:00'ג'פרופאבראהיםטאהאספרות ומגדר01א10.000004.00105.4919

10:0014:00'אר"דקלרהראוי'שג-י'סרוגאלף לילה ולילה בעולם הערבי והמערבי01א10.000004.00105.4934

14:0018:00'אר"דעבדאלנאסרבארין'גתורת המשפט בתחביר הערבי01א10.000004.00105.4972

החוג לשפה וספרות ערבית- פ "ל תש"מערכת הקורסים לשנה
25/09/2019מעודכן 

:מקרא והערות חשובות

קורסי חובה שנה א

מבוא לבלשנות שמית - 105.2710, מבוא לבלשנות ערבית - 105.2658: לא ינתנו הקורסים- פ "ל תש"בשנה

. כמפורט בשנתון" אשכולת העשרה"במסגרתם יבחרו קורסים בתוכנית * קורסים כלליים- ז קורסים מחוץ לחוג " נ12פ ילמדו "ל תש"סטודנטים המתחילים לימודיהם בשנה*

:חובה להירשם לקורסים המתוקשבים הבאים

('סמסטר א) (105.1054)עלי חוסיין ' פרופ, תולדות הספרות הערבית א    .1

קורסי חובה שנה ב

קורסי חובה שנה ג

ר"קורסי ד
ייתכנו שינויים במערכת! - שימו לב*

".דרך הרוח"במסגרת חובת בחירה מאשכול העשרה  - ('סמסטר ב) (105.1120)יצחק ויסמן ' פרופ, מבוא לדת האסלאם  .2

".חדשנות ויזמות" / "מדעי הנתונים"ובחירה באחד מהאשכולות " דרך הרוח"על תלמידי החוג חלה חובת בחירה באשכול העשרה 

.'יוכלו לפנות לראש החוג בבקשה ללמוד קורס סמינריון כבר בסמסטר ב, שהשלימו חובות אנגלית', פ סטודנטים בשנה ב"ל תש"החל משנה

'לתלמידי שנה ג- סמינריונים 

יש לבחור שני סמינריונים אצל מרצים שונים

קורסי בחירה בחוג

א"קורסי מ

א מסלול מורים"קורסי מ 



סיוםהתחלהיוםתואר מרצהשם פרטי מרצהשם משפחה מרצהתיאור אירועקצר- אירוע ס"ששז"נסמסטר

08:0010:00'דר"דעבדאלנאסרבארין'גתורת הצורות01ב22.000002.00105.1012

10:0012:00'אר"דעריןקודסי- סלאמה הבעה וכתיבה מדעית01ב22.000002.00105.1065

14:0016:00'בר"דמסעודחמדאןטכסטים ספרותיים מודרניים01ב23.000004.00105.1181

10:0012:00'דר"דמסעודחמדאןטכסטים ספרותיים מודרניים01ב23.000004.00105.1181

10:0012:00'ה'פרופעליחוסייןתולדות הספרות הערבית ב01ב22.000002.00105.2062

10:0012:00'בר"דרועיני'וילוזקריאת טקסטים: צמיחתה של השיעה01ב23.000002.00105.2923

12:0014:00'בר"דיהודיתדרורתחביר הקוראן01ב25.000004.00105.3684

12:0014:00'הר"דיהודיתדרורתחביר הקוראן01ב25.000004.00105.3684

12:0016:00'ה'פרופעליחוסייןההומור בשירה העבאסית01ב20.000004.00105.4287

12:0014:00'ג'פרופאבראהיםטאהאסמיוטיקה01ב20.000004.00105.4466

10:0012:00'ד'פרופאבראהיםטאהאסמיוטיקה01ב20.000004.00105.4466

14:0018:00'ד'פרופאבראהיםטאהאפמיניזם בספורת הערבית המודרנית01ב20.000004.00105.4469

14:0016:00'בר"דיהודיתדרורהמיליות בערבית01ב20.000004.00105.4698

10:0012:00'הר"דיהודיתדרורהמיליות בערבית01ב20.000004.00105.4698

12:0016:00'גר"דעריןקודסי- סלאמה דמויות מפתח במיסטיקה מוסלמית01ב20.000004.00105.4874

12:0014:00'בר"דרועיני'וילוז17-עיונים בהגות שיעית במאה ה01ב20.000002.00105.4883

14:0018:00'אר"דרועיני'וילוזקריאה בספרות השיעית המוקדמת01ב20.000004.00105.4912

08:0010:00'אר"דעריןקודסי- סלאמה ספרות האהבה במסורת הערבית01ב20.000002.00105.4914

10:0014:00'אר"דקלרהראוי'שג-י'סרוגמבוא לפילוסופיה של האסלאם01ב20.000004.00105.4932

16:0020:00'ג'פרופאבראהיםטאהאסיפורת ערבית מודרנית01ב20.000004.00105.4949

08:0012:00'אר"דכאותרקסום- אבר 'גיסודות והתנסות: כתיבה יצירתית01ק30.000004.00105.4922

12:0016:00'אר"דעבדאלנאסרבארין'גהקונטקסט והמשמעות בתחביר הערבי01ק30.000004.00105.4971

08:0012:00'גר"דכאותרקסום- אבר 'גיסודות והתנסות: כתיבה יצירתית01ק30.000004.00105.4922

12:0016:00'גר"דעבדאלנאסרבארין'גהקונטקסט והמשמעות בתחביר הערבי01ק30.000004.00105.4971

:הערות

.105.5102+ 105.5100לא יתקיים פורום הדוקטורנטים - פ "ל תש"בשנה

.מבוא לבלשנות שמית - 105.2710, מבוא לבלשנות ערבית - 105.2658: לא ינתנו הקורסים- פ "ל תש"בשנה


