
 ח"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) לדת האסלאם, פרופ' יצחק ויסמןמבוא  .2

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

 :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  מתחום לשוןהמתוקשב 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

 בחירהקורסי -תואר ראשון
 תואר שני

 תכנית מורים

 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' שעה
מבוא לפילוסופיה של  8:00-10:00

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

 (8-12) 

זכויות יסוד במשפט 
 המוסלמי

  )סמינריון ב"א( 105.3874
 חיים-פרופ' ורדית ריספלר

 'ה'+בימים 

 מבוא לבלשנות שמית 
105.2710  

 קלינברגר-אהרון גבע פרופ'
 

 הבעה וכתיבה מדעית
105.1065 

 ד"ר יהודית דרור

דמויות מפתח במיסטיקה    
 המוסלמית

  )סמינריון ב"א( 105.3883
 קודסי-ערין סלאמה ד"ר

(8-12) 

זכויות יסוד במשפט 
 המוסלמי

  )סמינריון ב"א( 105.3874
 חיים-פרופ' ורדית ריספלר

 'ה'+בימים 

מבוא לפילוסופיה של  10:00-12:00
 105.4932האסלאם 

 שג'ראוי-ד"ר קלרה סרוג'י
 (8-12) 

שירת ה"סח'ף" )ההיתול(  
 בשירה הערבית בימה"ב

 )בחירה קלאסי( 105.2367
 ד"ר  ג'לאל עבד אלגני

דמויות מפתח במיסטיקה 
 המוסלמית

  )סמינריון ב"א( 105.3883
 קודסי-ערין סלאמה ד"ר

(8-12) 

הקוראן בראי השיעה: 
 תפיסה ופרשנות 

  )סמינריון ב"א( 105.3875
 ד"ר רועי וילוז'ני

 'ה'+אימים 
טקסטים ספרותיים    

 105.1181 מודרניים
 פרופ' אבראהים טאהא

 

 

 זמן ואספקט בקוראן 12:00-14:00
105.2679 

 ד"ר יהודית דרור

אומנות הסיפור הקצר אצל 
 יוסף אדריס

 ב"א( סמינריון) 105.3455
 פרופ' אבראהים טאהא

 'ד'+בימים 

האנציקלופדיה הספרותית 
בתרבות הערבית בימה"ב 

 )בחירה קלאסי( 105.2295
 ד"ר  ג'לאל עבד אלגני

 ישיבות/סמינרי חוג

אבו אלפרג' אלאסבהאני 
 וספרו כתאב אלאע'אני

 )בחירה קלאסי( 105.2275
 ד"ר  ג'לאל עבד אלגני

הקוראן בראי השיעה: 
 תפיסה ופרשנות 

  )סמינריון ב"א( 105.3875
 ד"ר רועי וילוז'ני

 'ה'+אימים 

 הקוראן תרגומי 
 )מ"א( 105.4696 

 ד"ר יהודית דרור
(12-16) 

 

  

מבחר סוגיות רפואיות 
 אתיות במשפט המוסלמי

105.4910  
 חיים-פרופ' ורדית ריספלר

(12-16) 

   

 של סיבויה כתאב"-"אל 14:00-16:00
105.2651 

 ד"ר יהודית דרור

המחזאי והמוסיקאי זיאד 
  רחבאני

 )סמינריון ב"א( 105.3534
 ד"ר מסעוד חמדאן

(14-18) 

 הקוראן תרגומי
 )מ"א( 105.4696 

 ד"ר יהודית דרור
(12-16) 

 לשון הסיפורת 
 )מ"א( 105.4464

 פרופ' אבראהים טאהא
 

 תולדות הספרות הערבית ב'
105.2062 

 ג'לאל עבד אלגניד"ר 
 

 סוגיות יסוד בתיאלוגיה
  105.2921 השיעית

 )בחירה אסלאם(
 ד"ר רועי וילוז'ני

-עיונים בשירתו של אבן אל
 )מ"א( 105.4285רומי 

 ד"ר עלי חוסיין
(14-18) 

 חלק א-פורום דוקטורנטים 
105.5102 

 פרופ' אהרון גבע קלינברגר
 -קורס שנתי-

-עיונים ביצירתו של אל
  רייקושי
 )מ"א( 105.4877

 קודסי-ד"ר ערין סלאמה
 (14-18) 

מבחר סוגיות רפואיות 
 אתיות במשפט המוסלמי

105.4910  
 חיים-פרופ' ורדית ריספלר

(12-16) 

    

 105.2022 דקדוק ב' 16:00-18:00
 בארין עבדאלנאסר 'ג ד"ר

 

המחזאי והמוסיקאי זיאד 
  רחבאני

 )סמינריון ב"א( 105.3534
 חמדאןד"ר מסעוד 

(14-18) 

בין הלשונות מפגשים עם 
 105.3556 בחלק -יוצרים

 )קןרס בחירה משותף(
 ד"ר שחר ברם

 -שנתיקורס -

אומנות הסיפור הקצר אצל 
 יוסף אדריס

 סמינריון ב"א() 105.3455
 פרופ' אבראהים טאהא

 'ד'+בימים 

-עיונים ביצירתו של אל
  רייקושי
 )מ"א( 105.4877

 קודסי-ד"ר ערין סלאמה
 (14-18) 

 תורת הדקדוק הערבי
105.4943 

 ד"ר פהד אבו ח'דרה 

-עיונים בשירתו של אבן אל
 )מ"א( 105.4285רומי 

 ד"ר עלי חוסיין
(14-18) 

 סיפורת ערבית מודרנית
 פרופ' אבראהים טאהא

105.4949 
(16-20) 

 שירתו של אדוניס
 )מ"א( 105.4498

 פרופ' ראובן שניר
(16-20) 

 

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

105.4949 
(16-20) 

 שירתו של אדוניס
 )מ"א( 105.4498

 פרופ' ראובן שניר
(16-20) 

 


