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  (124)זרח התיכון מה ידומילל הקלחמה
 תואר ראשון – חע"תש רשימת קורסים לשנה"ל

 

 חובה  -מבואות שנה א' 
 ( סה"כ  2נק"ז( יש לבחור קבוצת תרגול אחת ) 2לכל הרצאה ,)נק"ז למבוא. 4נק"ז 
 

 (4) םאלסאה תדל אובמ   01-0031-1-124
 10-12 א'  'א' סמס (2) 'ש מוחמד אלעטאונה דר'

 
  לדת האסלאם מבוא  תרגול 124-1-0031-11

 12-14 א'  'א' סמס (2' ) ת גב' סבינה עבדולאייב 
 

  לדת האסלאםמבוא  תרגול 124-1-0031-12
 14-16 א'  סמס' א' (2ת' ) גב' סבינה עבדולאייב

 
 לדת האסלאםמבוא  תרגול 124-1-0031-13

 12-14 א'  סמס' א' (2ת' ) מר פראג' אבו פריח
 

 (4) יתנאיה העות'מרפמיאה יתילע דעו דמחממ ןוכיתה חרזמל אובמ 01-0011-1-124
 10-12 ג'  ' א'סמס (2ש' ) פרופ' נמרוד הורוביץ

 
 יתנאת האימפריה העות'מיילד עעחמד וממ "תלמזהמבוא  תרגול 124-1-0011-11

 12-14 ג'  ' א'סמס (2ת' ) פרופ' נמרוד הורוביץ
 

 יתנאת האימפריה העות'מיילד עעמד וחממ "תלמזהמבוא  תרגול 124-1-0011-12
 12-14 ג'  ' א'סמס (2ת' ) דר' קרן אבו הרשקוביץ

 
 יתנאועד עליית האימפריה העות'מ דמחממ ת"הזמל אובמ תרגול 124-1-0011-13

 16-18 ג'  ' א'מסס (2' )ת דר' קרן אבו הרשקוביץ
 

 (4ת )ינאמ'תועה הירפמיאה תודלותל אובמ 01-0041-1-124
 10-12' א  'בס' סמ (2' )ש  ביןאבי רודר' 

 
 ריה העות'מאניתפמיאה תודלותל אובמ תרגול 124-1-0041-11

 12-14 'א ' ב' מסס (2' )ת  אבי רוביןדר' 
 

 עות'מאניתה יהרמפאיה ותלדתול ואמב תרגול 124-1-0041-12
 12-14' א  'ב' מסס (2) 'ת דפנה שרף דוידוביץ'דר' 

 
 העות'מאניתריה פמיהא תודלותל אובמ תרגול 124-1-0041-13

 14-16' א  ב' סמס (2)' ת דר' דפנה שרף דוידוביץ'
 

 (4י )נדרוכון המתיזרח המל אובמ 01-0021-1-124
 10-12 'ג  'ב 'סמס (2) 'ש  פרופ' יורם מיטל

 
 ינרדומ ןוכית חרזמבוא למ תרגול 124-1-0021-11

 12-14ג'   '' בסמס (2ת' )  פרופ' יורם מיטל
 

 ינרדומ ןוכית חרזמבוא למ תרגול 124-1-0021-12
 12-14 ג'  '' במסס (2' )ת  מר בן זרחי

 
 ינרדומ ןוכית חרזמבוא למ תרגול 124-1-0021-13

 16-18ג'   ב'' סמס (2ת' )  מר בן זרחי
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  הבוח - שנה א' ביתרע
  לא ניתן להחליף קבוצות בין הסמסטרים. מבין השתיים קבוצה אחתיש לבחור. 

 

 (3יסודות השפה הערבית למתחילים ) 10-0137-1-124
 14-16' ב  'ס' אסמ (6ש' )  דר' אלון פרגמן

 08-10 ג'
 10-12ה' 

 
 (3)יסודות השפה הערבית למתחילים  02-0137-1-124

 16-18  ב'  'סמס' א (6ש' )  גב' אנה מלול
 14-16  'ג 

 10-12 ה'
 

 (3יסודות השפה הערבית  ) 01-0510-1-124
 14-16  'ב  סמס' ב' (6' )ש  דר' אלון פרגמן

 08-10  'ג
 10-12' ה

 
 (3) יסודות השפה הערבית 02-0051-1-124

 18-20' א  סמס' ב' (6ש' )  גב' אנה מלול
 14-16ג'  

 10-12ה' 
 

 ערבית שנה ב' 
 

 מבין השתיים קבוצה אחתיש לבחור  -חובה
 

 (4) סוגיות בדקדוק ובתחביר השפה הערבית 01-0448-1-124
 10-12 א'  'אסמס'  (4)ש'   ורג'יסיגל ג 'רד

 10-12  ד'      
 

 (4)סוגיות בדקדוק ובתחביר השפה הערבית  02-0448-1-124
 18-20ב'   סמס' א' (4ש' )  גב' אנה מלול

 18-20' ד        
 

 ערבית שנה ב' חובה למסלול מואץ או בחירה
 

 (4) אסטרטגיות קריאה בערבית 01-0178-1-124
 16-18ב'   סמס' ב' (4' )ש  דר' אלון פרגמן

 12-14' ה      
 

 חובה - שנה ג' ,בערבית  םיטסקט תאירק
 ( רשאים ללמוד קורסים אלה בשנים א' וב'.רר )ממבחן פטוופט יבעלי שפת אם ערבית או בעל

 

 (4) רשומות בתי דין השרעיים העוסמאניים: טקסט וקונטקסט 01-0114-1-124
 10-14ג'    סמס' א' (4ש' )  דר' איריס אגמון

 
  (4אגדות, סיפורי נביאים ואדב "חכאיאת" ) 01-0039-1-124

 8-12ה'    סמס' א' (4ש' ) דר' חוסני שחאדה
 מסלול המואץ 

 
 (4) חברה ותרבות בעולם הערבי המודרני 01-0438-1-124

 14-18' ב   'בסמס'  (4ש' )  פרופ' דרור זאבי
 

  (4בערבית )שילוב מיומנויות טקסטואליות  01-0262-1-124
 10-14ג'    סמס' ב' (4ש' )  דר' אלון פרגמן

 
 (4ההווי הפלסטיני בסיפורת ) 01-0583-01-124

 8-12ה'    סמס' ב' (4ש' ) דר' אריאל שטרית  
 ודוברי ערבית שפת אם מסלול מואץ 
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  'ג-', ב' וא םשני - הריחבורי עיש
 

 סמסטר א'
 

 (4) במזה"ת המודרני וחברה משפט 01-0118-1-124
 14-18' ב  סמס' א' (4ש' )  דר' אבי רובין  

 
 (2) העותמאניעבדים ועבדות במזה"ת  01-0468-1-124

 12-14' ג  סמס' א' (2ש' )  פרופ' דרור זאבי  
 

 (2המזרח וקולוניאליזם:יהודים בארצות האסלאם ) 01-0277-1-125
 10-12ד'   סמס' א' (2ש' )  נזיעדר' מנשה   

 
 (4) המאבק על דמותה של מדינת הלאום הערבית – "אביב הערבי"ה 01-0257-1-124

 10-14ד'   סמס' א' (4ש )  פרופ' יורם מיטל  
 

 סמסטר ב'
 

 (4גידול ילדים אצל נוודים פסטורליים במזרח התיכון ) 01-0089-1-124
 14-18א'   סמס' ב' (4ש' ) פרופ' עארף אבו רביעה  

 
 (2) דתית באסלאםמחשבה דתית ופרקטיקה  01-1071-1-124

 14-16' ב  'בסמס'  (2ש' ) דר' דניאלה טלמון הלר
 

 (2מבוא לספרות אסלאמית ) 01-0028-1-137
 10-12ב'   ב'' סמס ( 2' )ש דר' מוחמד אלעטאונה

 .קורס חובה של החטיבה לערבית, פתוח כבחירה לתלמידי מזה"ת ומועבר בעברית 
 

01-0000-1-124 ( ???????????????????2) 
 12-14ב'   'בסמס'  (2ש' )  פרופ' דרור זאבי  

 
 (2מקורות ישועים על המזרח התיכון וקרן אפריקה ) 01-0428-1-124

 16-18ב'   סמס ב' (2ש' )  דר' לאונרדו כהן
 

 (2)תולדות הנזירות בכנסיות המזרחיות  01-0418-1-124
 12-14ג'   סמס ב' (2ש' )  דר' לאונרדו כהן

 
 (2)ם נוצרים ומיעוטים בתרבויות האסלאם יהודי 01-0458-1-124

 16-18ג'  (  סמס' ב'     2ש' ) יקותיאלי-ואקניןדר' אורית   
 

 (2המזרח ולאומיות: יהודים בארצות האסלאם בתקופה המודרנית ) 01-0178-1-125
 10-12ד'   סמס' ב' (2ש' )  נזיעדר' מנשה   

 
 (4) ברהאיראן המודרנית: היסטוריה, דת, ח 01-0408-1-124

 12-16ד'   סמס' ב' (4ש' ) דר' ליאור שטרנפלד  
 

 (4) שירה ערבית של ימי הביניים )שירה אנדלוסית( 01-0108-1-137
 12-16ד'   סמס' ב' (4ש' )  דר' ענאן חביב  

 הקורס נלמד בשפה הערבית 
 

 (4) לספרד : סיור לימודימפגש תרבויות באנדלוסיה  01-1821-1-124
 . פרטים בהמשך.ב' סמסבהקורס במתכונת סיור לימודי ( 4ש' ) וביץפרופ' נמרוד הור

 
 קורסים שנתיים

 

 (4תורכית למתחילים א' ) 01-0048-1-152
 12-14ב+ה   סמס' א' (4ש' )  גב' טנא בכריקר  

  בחירה במזה"ת אוניתן לקבל הכרה כקורס כללי 
 

 (4תורכית למתחילים ב' ) 01-0058-1-152
 12-14ב+ה   סמס' ב' (4' )ש  גב' טנא בכריקר  

 ניתן לקבל הכרה כקורס כללי או בחירה במזה"ת 
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 (2פרסית  מתקדמים א' ) 01-1351-1-124

 16-20ג'   סמס' א' (4ש' )  גב' שילה מוסאי
 

 (2פרסית מתקדמים ב' ) 01-1361-1-124
 16-20ג'   סמס' ב' (4ש'  )  גב' שילה מוסאי

 
 

 (2הבדואי א' ) ערבית ועברית בנגב 01-0078-1-123
 14-16ב'  סמסטר א' (2ש')  ד"ר רוני הנקין  

 

 (2ערבית ועברית בנגב הבדואי ב' ) 01-0088-1-123
 14-16ב'  סמסטר ב' (2ש')  ד"ר רוני הנקין  

 
 

 (2נצרות, יהדות ואסלאם באתיופיה: ספרות, היסטוריה, דת א' ) 01-0385-1-124
 18-20ג'   סמס א' (2ש' )  דר' לאונרדו כהן

 

 (2נצרות, יהדות ואסלאם באתיופיה: ספרות, היסטוריה, דת ב' ) 01-0358-1-124
 18-20ג'   סמס ב' (2ש' )  דר' לאונרדו כהן
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 סמסטר א' תשע"ז החוב- 'ב הנש, תימדקאות למידה יונמוימ סרוק
יש להירשם תחילה לאחד משלושת קורסי הפרו"ס המתודולוגיים ואז לערוך רישום לקבוצת 

 מנויות המותאמת לו.המיו
 

 (2)ת ימדקא הדימל תויונמוימ 01-1321-1-124
 12-14א'    'סמס' א (2' )ש  נטע מוריי גב'
  תורכיה בוחברה צבא  124-1-0038 פרו"סל הרשומיםמיועד לסטודנטים

 ., דר' עמרי פזהמודרנית
 

 (2)ת ימדקא הדימל תויונמוימ 02-1321-1-124
 12-14א'   'סמס' א (2' )ש  ד"ר חיה סספורטס

  לאומיות במזרח התיכון 124-1-1421פרו"ס ל הרשומיםמיועד לסטודנטים ; 
 .דר' חיה סספורטס

 
 (2) תימדקא הדימל תויונמוימ 03-1321-1-124

 12-14א'    'סמס' א (2' )ש  דר' רלי שכטר
  כלכלה מדינית של המזרח  124-1-0125פרו"ס ל הרשומיםמיועד לסטודנטים

 ; דר' רלי שכטר.שוויהתיכון העכ

 
 בהצלחה( תואובמה לכ םויס - םדק יאנת) ג' אוב' ים נש-ם יו"סרפ

 

 שלושתמבין בלבד  אחדפרו"סים מתודולוגיים: על כל סטודנט שנה ב' להירשם לקורס 
יש להירשם  לפרו"ס המתודולוגילאחר הרישום  .ולוגיים בסמסטר א'הפרו"סים המתוד

או שלישי של כל סטודנט אפשר לבחור ו/פרו"ס שני  .המותאמת לולקבוצת המיומנויות 
  מרשימת יתר הפרו"סים של סמסטר ב' )שאינם מתודולוגיים(.

 הפרו"סים המתודולוגיים לסמסטר א' אינם מיועדים לתלמידי שנה ג', אלא סמסטר ב' בלבד.
 

 (4) תורכיה המודרניתבוחברה צבא  01-0038-1-124
 14-18' ב  א'סמס'  (4פ' )  עמרי פזדר' 
  פרו"ס מתודולוגי. לאחר ביצוע הרישום לקורס זה יש להירשם לקבוצת

 הנלמדת בצמוד לקורס זה. 124-1-1321-01 ליאת מגיד אלוןד"ר המיומנויות של 
 

 (4) במזרח התיכון לאומיות 01-1421-1-124
 14-18' ד  א'סמס'  ( 4פ' ) חיה סספורטס 'רד
 לקורס זה יש להירשם לקבוצת  פרו"ס מתודולוגי. לאחר ביצוע הרישום

 הנלמדת בצמוד לקורס זה. 124-1-1321-02דר' חיה סספורטס המיומנויות של  
 

 (4) כלכלה מדינית של המזרח התיכון העכשווי 01-0125-1-124
 10-14' ה  א'סמס'  (4פ' )  רלי שכטרדר' 
  פרו"ס מתודולוגי. לאחר ביצוע הרישום לקורס זה יש להירשם לקבוצת

 הנלמדת בצמוד לקורס זה. 124-1-1321-03 דר' רלי שכטרהמיומנויות של 
 

 (4) : דת, משפט וחברה21-האסלאם במאה ה 01-0237-1-124
 10-14' א  סמס' ב' (4' )פ מוחמד אלעטאונהדר' 

 
 (4)אקטיבית ואחריתה במזרח התיכון-הפכה הפסיכוחשיש וסמים אחרים: המ 01-0303-1-124

 10-14ג'   סמס' ב' (4פ' )  פרופ' חגי רם  
 

 (4) סוגיות בהיסטוריה, חברה ותרבות -מרוקו המודרנית  01-0245-1-124
 14-18ד'  ' ב'סמס (4) פ'  דר' אורית יקותיאלי ואקנין

 
 (2א' ) ת האסלאםגוף, לבוש ומגדר בקרב נשים יהודיות בארצו 01-0041-1-169

 14-16ב'   סמס' א' (2פ' ) דר' כרמלה אבדר  
  .נלמד ברמת סמינר אך מוכר כפרו"ס לתלמידי מזה"תקורס שנתי 

 
 (2ב' ) גוף, לבוש ומגדר בקרב נשים יהודיות בארצות האסלאם 01-0061-1-169

 14-16ב'   סמס' ב' (2פ' ) דר' כרמלה אבדר  
  .מוכר כפרו"ס לתלמידי מזה"תנלמד ברמת סמינר אך קורס שנתי 
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 בהצלחה( תואובמהל כ וםסי -םדק יאנת)' ג הנש - םירניסמ
 

 סמסטר א'
 

 (4) סוגיות בהיסטוריה של המגדר והמין במזה"ת 01-0391-1-124
 14-18ב'   (  סמס' א'4ס' )   פרופ' דרור זאבי  

 
 (4תרבות ובריאות במזרח התיכון ) 01-0811-1-124

 14-18ד'   סמס' א' (4ס' ) ביעהר-פרופ' עארף אבו  
 

 סמסטר ב'
 

 (4) דת וחברה במזה"ת הביניימי 01-0142-1-124
 10-14' ג  סמס' ב' (4ס' ) הלר-דניאלה טלמוןדר' 

 
 (4מעמד הביניים במזרח התיכון: עבר הווה, עתיד ) 01-0247-1-124

 10-14ה'   סמס' ב' (4ס' )  דר' רלי שכטר  
 

 סמינרים שנתיים
 

 (2) דיכוי פוליטי ומשפטים פוליטיים במזרח התיכון א' 01-3880-1-124
 10-12ב'   סמס' א' (2ס' )  פרופ' יורם מיטל

 קורס שנתי 
 

 (2דיכוי פוליטי ומשפטים פוליטיים במזרח התיכון ב' ) 01-0398-1-124
 10-12ב'   סמס' ב' (2ס' )  פרופ' יורם מיטל

 קורס שנתי 
 

 (2מזרח התיכון ובאפריקה א' )נצרות ונוצרים ב 01-0077-1-192
 18-20ב'   סמס' א' (4ס' )  דר' לאונרדו כהן

 קורס שנתי 
 

 (2נצרות ונוצרים במזרח התיכון ובאפריקה ב' ) 01-0087-1-192
 18-20ב'   סמס' ב' (4ס' )  דר' לאונרדו כהן

 קורס שנתי 
 

 (2א' ) עיונים בסוגיות נבחרות –אסלאם ומוסלמים באפריקה  01-0015-1-192
  10-12' ב  סמס' א' (2ס' ) דר' אבישי בן דרור

 קורס שנתי 
 

 (2ב' ) עיונים בסוגיות נבחרות –אסלאם ומוסלמים באפריקה  01-0025-1-192
  10-12' ב  סמס' ב' (2ס' ) דר' אבישי בן דרור

 קורס שנתי 
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 (137החטיבה לשפה ותרבות ערבית )
 חרשימת הקורסים לשנה"ל תשע"

 
 םשפת א-יתרבית ספרותית ודוברי ערבעב רוטפ רמת יעלב םודנטיטס הירשםל םיאשרזו  הביטחל
 

 חובה -מבואות שנה א' 
 

 (2מבוא לספרות ערבית מודרנית ) 01-0038-1-137
 16-18ב'   א'' סמס (2' )ש  דר' יאיר חורש

 
 (4) יסודות הדקדוק והתחביר הערבי 01-8200-1-137

 12-16' ד  א'' סמס (4' )ש  מר יובל דגן
 

 (2מבוא לספרות הערבית הקלאסית ) 01-0048-1-137
 12-14' ה  'ב' סמס (2' )ש חוסני שחאדה דר' 

 
 (2מבוא לספרות אסלאמית ) 01-0028-1-137

 10-12ב'   ב'' סמס (2' )ש מוחמד אלעטאונהדר' 
 
  'ג-', ב' וא םשני - הריחבורי עיש

 
    (2) ירהיוצרים ערביים מודרניים על גלות והג 01-0102-1-137

 14-16' ב  א'' סמס (4' )ש   יאיר חורש 'רד
 

 (4)היבטים תיאורטיים ופרקטיים  –דיבור בדיאלקט הבדואי  01-3010-1-137
 16-20  'ב 'א  'סמס (4' )ש  אלון פרגמןדר' 
  מיועד לסטודנטים דוברי ערבית שפת אם בלבד. קורס ברמת סדנא ואין 

 .להיעדר ממפגשיו
 

 (4) ירה ערבית של ימי הביניים )שירה אנדלוסית(ש 01-0108-1-137
 12-16ד'   סמס' ב' (4ש' )  דר' ענאן חביב  

 
 (4ההווי הפלסטיני בסיפורת ) 01-0583-01-124

 8-12ה'   סמס' ב' (4ש' ) דר' אריאל שטרית  
 פתוח גם לתלמידי מזה"ת שנה ג' מסלול מואץ 

 
 (4)פכה כותבת נשים נשים כותבות מה 01-0057-1-137

 14-18ה'   ב'  'סמס (4' )ש  דר' אלון פרגמן
 מיועד לסטודנטים דוברי ערבית שפת אם בלבד 

 
 ג' -שנים ב' ו -פרו"ס 

 סיום כל המבואות בהצלחה( –)תנאי קדם 
 

 (4) השירה הניאו קלאסית 01-0078-1-137
 10-14ג'   'אסמס'  (4פ )  דר' יאיר חורש  

 
 שנה ג'  –סמינר 

 ם כל המבואות והפרו"ס בהצלחה(סיו –)תנאי קדם 
 

 ( 4) סוגיות חברתיות ופוליטיות בספרות הערבית בת זמננו 01-0098-1-137
 10-14' ג  'ב' סמס (4' )ס  דר' סיגל גורג'י

 
 (4שירת אלמה'גר ) 01-0101-1-137

 10-14ג'   'ב' סמס (4' )ס  דר' יאיר חורש
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  חרשימת קורסים לשנה"ל תשע"תואר שני: 

 לימודי המזרח התיכוןאשכול 
 

 (2) 'א -השלישי״ במזרח התיכון-קולוניזציה ושורשי תפיסת ה״עולם-דה 01-0308-2-124
 8-10ג'   סמס א' (2ס' ) דר' ליאור שטרנפלד

 קורס שנתי 
 

 (2) 'ב -השלישי״ במזרח התיכון-קולוניזציה ושורשי תפיסת ה״עולם-דה 01-0318-2-124
 8-10ג'   ב'סמס  (2ס' ) דר' ליאור שטרנפלד

 קורס שנתי 
 

  (4) סוגיות וגישות מחקריות -מרוקו ואלג'יריה  124-2-0328-01
 10-14ג'   סמס' א' (4ס' ) יקותיאלי-אקניןד"ר אורית ו  

 
 (2מדעי הרוח הדיגטליים א' ) 01-0008-2-100

 10-12ג'  ( סמס' א'4דר' י. נצר ודר' א. באומגרטן  ש' )  
 קורס שנתי 

 
 (2מדעי הרוח הדיגטליים ב' ) 01-0018-2-100

 10-12ג'  'ב( סמס' 4דר' י. נצר ודר' א. באומגרטן  ש' )  
 קורס שנתי 

 
 (2)א'  גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני 01-0251-2-124

 12-14ג'   סמס' א' (4ש' )  דר' אבי רובין  
 חובה לתלמידי שנה א' במסלול הכללי והמחקריקורס שנתי , 

 
 (2גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני ב' ) 01-2610-2-124

 12-14ג'   סמס' ב' (4ש' )  דר' אבי רובין  
 חובה לתלמידי שנה א' במסלול הכללי והמחקרי, קורס שנתי 

 
 ( 1)א' -סמינר בכתיבת הצעת מחקר למ.א  01-0188-2-124

 14-16ג'  א'' סמס (2' )יקותיאלי ש-דר' אורית ואקנין

 חלק מהמפגשים יתקיימו  .חובה לתלמידי שנה א' במסלול המחקריתי, קורס שנ
 .אשר יפורסמו בסילבוס הקורס במועדים אחריםבמתכונות סדנה 

  
 ( 1ב') -סמינר בכתיבת הצעת מחקר למ.א  01-0201-2-124

 14-16ג'  ב'' סמס (2' )יקותיאלי ש-דר' אורית ואקנין
  חלק מהמפגשים יתקיימו  המחקרי.קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה א' במסלול

 .אשר יפורסמו בסילבוס הקורס במועדים אחריםבמתכונות סדנה 

 
 (1סמינר בכתיבת עבודת גמר למ.א א' ) 01-0198-2-124

 14-16ג'   סמס' א' (2ש' )  ד"ר רלי שכטר
 חלק מהמפגשים יתקיימו . קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה ב' במסלול המחקרי

 .אשר יפורסמו בסילבוס הקורס ועדים אחריםבמבמתכונות סדנה 
 

 (1סמינר בכתיבת עבודת גמר למ.א ב' ) 01-0298-2-124
 14-16ג'   סמס' ב' ( 2ש' )   ד"ר רלי שכטר

 חלק מהמפגשים יתקיימו . קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה ב' במסלול המחקרי
 .אשר יפורסמו בסילבוס הקורס במועדים אחריםבמתכונות סדנה 

 
 (4)אסלאם דמוקרטיה וזכויות אדם  01-0003-2-124

 16-20ג'   'אסמס'  (4ס' )  דר' מוחמד אל עטאונה  
 הקורס משלב טקסטים בערבית 

 
 (4דילמות באתיקה רפואית מוסלמית ) 01-0169-2-124

 16-20ג   סמס' ב' (4ס' ) פרופ' עארף אבו רביעה  
 



 

 

 9 

 
 (1) א' - ג'מאעהסדנת  01-0248-2-124

 שנתיקורס   חלקהמורי המ  
 

 (1) ב' - סדנת ג'מאעה 01-0258-2-124
 שנתיקורס   מורי המחלקה  

  ,חברי מערכת. הרישום נעשה במחלקה.שהתקבלו כלתלמידי המסלול המחקרי 
 
 

 יש לבצע רישום לקורסים: -לתלמידי המסלול המחקרי שנה ב' 
 סמסטר א' -( 6)עבודת גמר  124-2-9991-01

 
 סמסטר ב' -( 6)גמר  עבודת 124-2-9992-01

 
לתלמידי המסלול המחקרי שנה ג' ואילך, יש לבצע רישום לקורס עבודת גמר )ללא נק"ז(, בהתאם 

 לתקופת הלימודים אותה הארכתם.
 

 סמסטר א' - (0)כתיבת עבודת גמר  124-2-7777
 

 סמסטר ב' - (0)כתיבת עבודת גמר  124-2-7778
 
 
 

 תואר שני
 

 אשכול שפה ותרבות ערבית
 

 (4שפה, חברה ותרבות במזרח התיכון ) 01-0268-2-124
 08-12ה'   סמס' א' (4ש' )  דר' יוני מנדל  

 קורס מתודולוגי, חובה לתלמידי שנה א' במסלול הכללי והמחקרי 
 

 (4פרקטיקות של הוראת הערבית בישראל ) 01-0288-2-124
 12-16ה'   סמס' א' (4ס' )  דר' אלון פרגמן  

 
 (4אמנות ואדריכלות בארצות האסלאם ) 01-0197-2-124

 08-12' ה  'בסמס'  (4ס' ) דר' חוסני שחאדה  
 

 (4) שפה וזהות בספרות הערבית המודרנית  01-0278-2-124
 12-16ה'   סמס' ב' (4ס' )  דר' סיגל גורג'י  

 
 ( 1א') -סמינר בכתיבת הצעת מחקר למ.א  01-0188-2-124

 14-16ג'  א'' סמס (2)' יקותיאלי ש-דר' אורית ואקנין

 .חלק מהמפגשים יתקיימו  קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה א' במסלול המחקרי
 .אשר יפורסמו בסילבוס הקורס במועדים אחריםבמתכונות סדנה 

  

 ( 1ב') -סמינר בכתיבת הצעת מחקר למ.א  01-0201-2-124
 14-16ג'  ב'' סמס (2' )יקותיאלי ש-דר' אורית ואקנין

 ,חלק מהמפגשים יתקיימו  חובה לתלמידי שנה א' במסלול המחקרי. קורס שנתי
 .אשר יפורסמו בסילבוס הקורס במועדים אחריםבמתכונות סדנה 

 
 (1) א' - סדנת ג'מאעה 01-0248-2-124

 שנתיקורס   מורי המחלקה  
 

 (1) ב' - סדנת ג'מאעה 01-0258-2-124
 שנתיקורס   מורי המחלקה  

  חברי מערכת. הרישום נעשה שהתקבלו כבלבד, לתלמידי המסלול המחקרי
 במחלקה.

 
 


