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  (124)זרח התיכון מה ידומילל הקלחמה

 תואר ראשון – טע"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 פרופ'

 
  לדת האסלאם מבוא  תרגול 11-0031-1-241

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

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

 
 לדת האסלאםמבוא  תרגול 13-0031-1-124

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

 (4) יתנאיה העות'מרפמיאה יתילע דעו דמחממ ןוכיתה חרזמל אובמ 01-1100-1-124
 10-12 ג'  ' א'סמס (2ש' ) פרופ' נמרוד הורוביץ

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

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

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

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

 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  רובין אבידר' 

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

 12-14 'א ' ב' מסס (2' )ת  אבי רוביןדר' 
 
 עות'מאניתה יהרמפאיה ותלדתול ואמב תרגול 21-0041-1-124

 12-14' א  'ב' מסס (2) 'ת  מר עידן בריר
 

 העות'מאניתריה פמיהא תודלותל אובמ תרגול 13-0041-1-124
 14-16' א  ב' סמס (2)' ת  מר עידן בריר

 
 (4י )נדרוכון המתיזרח המל אובמ 01-0021-1-124

 10-12 'ג  'ב 'סמס (2) 'ש  דרור זאבי פרופ' 
 

 ינרדומ ןוכית חרזמבוא למ תרגול 11-0021-1-124
 12-14ג'   '' בסמס (2ת' )  דרור זאביפרופ' 

 
 ינרדומ ןוכית חרזלמ מבוא תרגול 12-0021-1-124

 12-14 ג'  '' במסס (2' )ת  מר בן זרחי
 

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

 

 (3)א' רמה ים מתחיללערבית  01-0137-1-124
 14-16' ב  'ס' אסמ (6ש' )  סיגל גורג'ידר' 

 08-10 ג'
 10-12ה' 

 
 (3) א'רמה מתחילים לערבית  02-0137-1-124

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

 10-12 ה'
 מיועדת לסטודנטים הלומדים מחלקה/חטיבה שנייה "פוליטיקה וממשל" 02קבוצה 

 
 (3) ב' רמה מתחיליםלערבית  01-0051-1-124

 14-16  'ב  סמס' ב' (6ש' )  סיגל גורג'ידר' 
 08-10  'ג
 10-12' ה

 
 (3)ב'  רמה מתחיליםלערבית  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) 'רמה גמתקדמים לערבית  10-0448-1-124
 10-12 'א  'אסמס'  (4)ש'   מר יובל דגן

 10-12  ד'      
 

 (4) 'ג רמה מתקדמיםלערבית  02-0448-1-124
 16-18ב'   סמס' א' (4ש' )  גב' אנה מלול

 18-20' ד        
 

 (4) 'רמה ד מתקדמים לערבית  01-0178-1-124
 10-12' א  סמס' ב' (4ש' )  מר יובל דגן

 10-12ד'       
 (4) 'ד רמה  מתקדמיםלערבית  02-0178-1-124

 12-14ב'   סמס' ב' (4ש' )  ד"ר סיגל גורג'י
 12-14ה'       

 
 חובה - שנה ג' ,בערבית  םיטסקט תאירק

 ( רשאים ללמוד קורסים אלה בשנים א' וב'.רר )ממבחן פטוופט יבעלי שפת אם ערבית או בעל
 

 

 (4) נה העצמות האלה?": מסע בתּוגת העיראקיּות"התחיי 01-0329-1-124
 10-14' א  סמס' א' (4ש' )  מר עידן בריר

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

 קורס בוטל      20-16ד'   סמס' א' (4ש' ) שחאדה דר' חוסני
 ערבית שפת אם \סטודנטים בעלי ערבית ברמה גבוההמיועד ל 

 
 (4) החברה הפלסטינית בראי העיתונות הערבית 01-9044-1-124

 10-14ב'   סמס' ב' (4ש' )  ד"ר יונתן מנדל  
 

 (4) וקונטקסטאקטיביזם נשי במצרים במהלך המאה העשרים: טקסט  01-0429-1-124
 10-14' ד  סמס' ב' (4ש' )  גב' נועה דוידיאן
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  'ג-', ב' וא םשני - הריחבורי עיש
 סמסטר א'

 (4) איסלם סיני וסינים מוסלמים: טמיעה, התנגדות וסינתיזה 01-9031-1-124
 10-14ב'   'אסמס'  (4ש' )  דר' גדעון אלעזר  

 
 (4)אקטיבית ואחריתה במזרח התיכון-חשיש וסמים אחרים: המהפכה הפסיכו 01-0303-1-124

 14-18' ב  א'סמס'  (4' )ש  פרופ' חגי רם  
 

 (4) במזרח התיכוןסכסוכים וייצוגים  01-0321-1-124
    12-16ג'   סמס' א' (4ש' )  דר' צבי בראל  

 
 (2קולוניאלית של אפריקה ) -סוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם 01-0071-1-192

 12-14ג'   סמס' א' (2ש' )  דר' גיא רופא  
 

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

 
מרחב משותף, הגירה  יהודים באוקינוס ההודי בראשית העת החדשה 01-0059-1-125

  (2) והמשכיות
 14-16ד'   סמס' א' (2ש' )  דר' מנשה ענזי  

 
 סמסטר ב'

 

 (2)תרבות, חברה ומחאה באיראן המודרנית   01-0409-1-124
 14-16א'   סמס' ב' (2ש' )  גב' אורלי נוי  

 
 (4) שירה ערבית של ימי הביניים )שירה אנדלוסית( 01-0108-1-137

 14-18' א  סמס' ב' (4ש' )  דר' ענאן חביב  
 הקורס נלמד בשפה הערבית 

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

 10-12ב'   ב'' סמס ( 2' )ש מוחמד אלעטאונה פרופ'
 בעברית. ונלמדזה"ת קורס חובה של החטיבה לערבית, פתוח כבחירה לתלמידי מ 

 
 (4) בתקופה הקולוניאלית אפריקה 01-0043-1-192

 12-16ב'   סמס' ב' (4ש' )  דר' גיא רופא  
 

 (4פלסטיני בראי השפה )-הסכסוך הישראלי 01-0317-1-124
 10-14ג'   סמס' ב' (4ש' )  ד"ר יונתן מנדל  

 
 (2)( 1991-1890היסטוריה המודרנית של אריתראה ) 01-0389-1-124

 12-14ג'   סמס' ב' (2ש') דר' לאונרדו כהן   
 

 (2) ירושלים באמנות היהודית, נוצרית ומוסלמית יייצוג 01-2190-1-341
 16-18ג'  (  סמס' ב'     2ש' )   ים דפנה ניס ב'ג  

 
 (2קומוניזם ) -מרקסיזם ואפרו -סוגיות באפרו 01-0016-1-192

 18-20 ג'  סמס' ב' (2ש') דר' לאונרדו כהן   
 

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

 
 (4) תרבויות במגע: הספרות העממית של היהודים בארצות האסלאם 01-0399-1-124

 10-14ד'   סמס' ב' (4ש' ) קנת -דר' רחל חסון  
 

  (2המאוחרת ) דים באוקינוס ההודי בראשית העת החדשהיהו 01-0189-1-125
 14-16ד'   סמס' ב' (2ש' )  דר' מנשה ענזי  

 
אירועים, אנשים ואתגרים שעיצבו את פני -מאבן סעוד ועד למונדיאל בקטאר 01-0469-1-124

  (4הזירה המפרצית )
 08-12ה'   סמס' ב' (4ש' )  דר' מיכל יערי  
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 (4) סיור לימודי לצפון הארץ 01.1-343-1-124
 'בסמס'   דר' דניאלה טלמון הלר

של  האחרוןובשבוע ( 26.12.18 -23.12.18במהלך סמסטר א' )הקורס יתקיים במתכונת של סיור לימודי 
 (21.02.19 -17.02.19) חופשת הסמסטר הראשון

 
 

 שנתיים בחירה  קורסי
 

 (2) (1991-1520אתיופיה ואירופה ) 01-0339-1-124
 16-18א'   סמס' א' (2)ש'   דר' לאונרדו כהן  

 
 (2( )1991-1520אתיופיה ואירופה ) 01-0349-1-124

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

 (2א' ) תחיליםמלפרסית   01-0831-1-124
 16-20ג'   סמס' א' (4ש' )  גב' שילה מוסאי

 
 (2ב' ) תחיליםמלפרסית  01-0841-1-124

 16-20ג'   ס' ב'סמ (4ש'  )  וסאיגב' שילה מ
 
 

 (4תורכית למתחילים א' ) 01-0048-1-152
 10-14ד'   סמס' א' (4ש' )  גב' טנא בכריקר  

 ניתן לקבל הכרה כקורס כללי או בחירה במזה"ת 
 

 (4תורכית למתחילים ב' ) 01-0058-1-152
 10-14ד'   סמס' ב' (4ש' )  גב' טנא בכריקר  

  במזה"תניתן לקבל הכרה כקורס כללי או בחירה 
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 טסמסטר א' תשע" החוב-'ב הנש, תימדקאות למידה יונמוימ סרוק
יש להירשם תחילה לאחד משלושת קורסי הפרו"ס המתודולוגיים ואז לערוך רישום לקבוצת 

 המיומנויות המותאמת לו.
 

 (2)ת ימדקא הדימל תויונמוימ 01-1321-1-124
 12-14א'   'סמס' א (2' )ש  אלקיים -שירי אורןגב' 

  סוגיות  -מרוקו המודרנית  0245-1-124 פרו"סל הרשומיםמיועד לסטודנטים
 .ד"ר אורית וקנין יקותיאלי  ;בהיסטוריה, חברה ותרבות

 
 (2)ת ימדקא הדימל תויונמוימ 02-1321-1-124

 12-14א'   'סמס' א (2' )ש ד"ר חיה סספורטס
  ח התיכוןלאומיות במזר 1421-1-124פרו"ס ל הרשומיםמיועד לסטודנטים ; 

 .דר' חיה סספורטס
 

 (2) תימדקא הדימל תויונמוימ 03-1321-1-124
 14-12א'   'סמס' א (2' )ש  מר בן זרחי

  בתורכיה וחברה צבא  0038-1-124 פרו"סל הרשומיםמיועד לסטודנטים
 ., דר' עמרי פזהמודרנית

 

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

 

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

או שלישי של כל סטודנט אפשר לבחור ו/פרו"ס שני  המותאמת לו.לקבוצת 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( )4) סוגיות בהיסטוריה, חברה ותרבות -מרוקו המודרנית  01-0245-1-124
 12-16' ב  סמס' א' (4פ' ) תיאליד"ר אורית וקנין יקו

  פרו"ס מתודולוגי. לאחר ביצוע הרישום לקורס זה יש להירשם לקבוצת
 הנלמדת בצמוד לקורס זה. 124-1-1321-01גב' שירי אורן המיומנויות של 

 
 (4) במזרח התיכון לאומיות 01-1421-1-124

 12-16' ד  א'סמס'  ( 4פ' )  חיה סספורטס 'רד

 .לאחר ביצוע הרישום לקורס זה יש להירשם לקבוצת  פרו"ס מתודולוגי
 הנלמדת בצמוד לקורס זה. 124-1-1321-02דר' חיה סספורטס המיומנויות של  

 
 (4) תורכיה המודרניתצבא וחברה ב 01-0038-1-124

 10-14' ה  סמס' א' (4פ' )   דר' עמרי פז
 צת פרו"ס מתודולוגי. לאחר ביצוע הרישום לקורס זה יש להירשם לקבו

 הנלמדת בצמוד לקורס זה. 124-1-1321-03 מר בן זרחיהמיומנויות של 
 
 

 סמסטר ב'
 

 (4) המזרח התיכון בתקופת מסעי הצלב ובעקבות מסעי הצלב 01-0379-1-124
 12-16' ב  סמס' ב' (4' )פ  הלר-דר' דניאלה טלמון

 
 (4) 19-וה 81-כלכלית של דמשק העוסמאנית במאות ה-היסטוריה חברתית  01-0369-1-124

  12-16ד'   סמס' ב' (4פ')   יעגב' אביב דר  
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 בהצלחה( תואובמהל כ וםסי -םדק יאנת)' ג הנש - םירניסמ
 

 סמסטר א'
 

 (4דת ומדינה במזה"ת המודרני ) 01-0075-1-124
 14-18' א  סמס' א' (4ס' ) מוחמד אלעטאונהפרופ'   

 
 (4) נלאומיתהמזרח התיכון בפוליטיקה הבי  01-0259-1-124

 18-14ב'   (  סמס' א'4ס' )   פרופ' דרור זאבי  
 
 

 סמסטר ב'
 

 (4)בין כותבים לא/נשים  -המזרח התיכון וצפון אפריקה 01-0267-1-124
 14-18ב'  סמס' ב'  (4ס' ) יקותיאלי -דר' אורית וקנין  

  בלבד מל"ממיועד לסטודנטים בקבוצת.  
 

 (4יות במזרח התיכון )לאומ-תנועות דתיות   01-0359-1-124
 10-14ג'   סמס' ב' (4ס' )  פרופ' נמרוד הורביץ  

 
  (4)הפלסטינים: היסטוריה, חברה, תרבות, לאומיות   01-1360-1-124

 14-18ד'  סמס' ב'  (4ס' ) במבג'י -דר' חיה סספורטס  
 
 

 סמינרים שנתיים
 

 (2נצרות ונוצרים במזרח התיכון ובאפריקה א' ) 01-0077-1-192
 14-16' א  סמס' א' (4ס' )  דר' לאונרדו כהן

 קורס שנתי 
 

 (2נצרות ונוצרים במזרח התיכון ובאפריקה ב' ) 01-0087-1-192
 14-16' א  סמס' ב' (4ס' )  דר' לאונרדו כהן

 קורס שנתי 
 
 

 (2א' ) אורבניזציה במרחב המזרח תיכוני 01-0159-1-125
 16-18ב'   סמס' א' (2ס' )  דר' מנשה ענזי  

 קורס שנתי 
 

 (2ב' ) אורבניזציה במרחב המזרח תיכוני 01-0169-1-125
 16-18ב'   סמס' ב' (2ס' )  דר' מנשה ענזי  

 קורס שנתי 
 
 

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

 קורס שנתי 
 

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

 קורס שנתי 



 

 

 7 

 (137החטיבה לשפה ותרבות ערבית )
 טרשימת הקורסים לשנה"ל תשע"

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

 חובה -שנה א' מבואות 
 

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

 
 (2)א' יסודות הדקדוק והתחביר הערבי  01-0082-1-137

 12-14' ד  א'' סמס (2' )ש  מר יובל דגן
 

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

 
 

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

 
 (2)ב' יסודות הדקדוק והתחביר הערבי  01-0092-1-137

 12-14' ד  'ב' סמס (2' )ש  מר יובל דגן
 
  'ג-', ב' וא םשני - הריחבורי עיש

 
      (4ם ותרבותיים במרחב הערבי בראי הספרות הערבית המודרנית )היבטים חברתיי  01-0034-1-137

 הקורס בוטל        14-10ב'   א'' סמס (4' )ש  דר' סיגל גורג'י
 

    (2יוצרים ערביים מודרניים על גלות והגירה ) 01-0102-1-137
 14-16ב'   א'' סמס (4' )ש  דר' יאיר חורש 

 
 (4י העיתונות הערבית )החברה הפלסטינית ברא 01-0449-1-124

 10-14ב'   סמס' ב' (4ש' )  ד"ר יונתן מנדל  
 

 (4) שירה ערבית של ימי הביניים )שירה אנדלוסית( 01-0108-1-137
 14-18' א  סמס' ב' (4ש' )  דר' ענאן חביב  

 
 (4היבטים תיאורטיים ופרקטיים ) –דיבור בדיאלקט הבדואי  01-0103-1-137

 16-20'  ד 'ב  'סמס (4) 'ש מר סאלם אבו רביעה
  מיועד לסטודנטים דוברי ערבית שפת אם בלבד. קורס ברמת סדנא ואין 

 להיעדר ממפגשיו.
 

 ג' -שנים ב' ו -פרו"ס 
 סיום כל המבואות בהצלחה( –)תנאי קדם 

 
 (4השירה הניאו קלאסית ) 01-0078-1-137

 10-14ג'   סמס' א' (4) 'פ  דר' יאיר חורש  
 

  שנה ג' –סמינר 
 סיום כל המבואות והפרו"ס בהצלחה( –)תנאי קדם 

 
 (4ר )'שירת אלמהג 01-0101-1-137

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

 קורסי חובה
 

 (2גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני א' ) 01-0251-2-124
 12-14ג'   א' סמס' (4ש' )  דר' אבי רובין  

 חובה לתלמידי שנה א' במסלול הכללי והמחקריקורס שנתי , 

 
 (2גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני ב' ) 01-0261-2-124

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

 
 ( 1א') -קר למ.א סמינר בכתיבת הצעת מח 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-ןדר' אורית ואקני

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

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

 14-16ג'   סמס' א' (2ש' )  פרופ' חגי רם

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

 
 (1סמינר בכתיבת עבודת גמר למ.א ב' ) 01-0298-2-124

 14-16ג'   סמס' ב' ( 2ש' )  פרופ' חגי רם

 גשים יתקיימו חלק מהמפ. קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה ב' במסלול המחקרי
 במתכונות סדנה במועדים אחרים אשר יפורסמו בסילבוס הקורס.

 
 קורסי בחירה

 
 אשכול לימודי המזרח התיכון

 
 (4)  אסלאם דמוקרטיה וזכויות אדם 01-0030-2-124

 8-12ג'   סמס א' (4ס' ) פרופ' מוחמד אלעטאונה
 

 (4רצח עם ובניית אומה ) 01-0182-2-124
 20-16 'ג  'אסמס'  (4ס' )  דרור זאביפרופ'   

 
 (4) 21-ל 11-היכן נקבר ראשו של חוסיין? סוגיות בתולדות א"י והמזה"ת מן המאה ה 01-0249-2-124

 8-12ג'   'בסמס'  (4ס' ) דר' דניאלה טלמון הלר
 

 (4)אימפריאליזם וקולוניאליזם במזרח התיכון ומעבר לו    01-0229-2-124
 16-20ג'   ב'סמס'  (4ס' )  חגי רםפרופ'   
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 אשכול שפה ותרבות ערבית
 

 (4) אמנות פלסטינית: חיפוש אחר זהות 01-0099-2-124
 8-12ה'   'אסמס'  (4ס' ) דר' חוסני שחאדה  

  הקורס יילמד בשפה הערבית, תוך התאמות לרמת השליטה של הסטודנטים
 בשפה.

 
 (4) סוציולוגיה, פוליטיקה ופרקטיקה של תרגום 01-0219-2-124

 12-16ה'   סמס' א' (4' )ס  דר' יוני מנדל  

 
 (4שפה וזהות בספרות הערבית המודרנית ) 01-0278-2-124

 קורס בוטל  12-8ה'   סמס' ב' (4ס' )  דר' סיגל גורג'י  
  הקורס יילמד בשפה הערבית, תוך התאמות לרמת השליטה של הסטודנטים

 בשפה.

 
 (4) 19-בנהדה הערבית של המאה ה קוראים וכותבים: סוגות 01-0209-2-124

   16-12ה'   סמס' ב' (4ס' )  דר' ניקול כ'יאט  
 
 

 לחברי כתב העת ג'מאעה הסדנ
 

 לתלמידי המסלול המחקרי, שהתקבלו כחברי מערכת. הרישום נעשה במחלקה.
 

 (1) א' - סדנת ג'מאעה 01-0248-2-124
 12-14ג'   סמס' א' (1סד' )  פרופ' חגי רם  

 (1) ב' - סדנת ג'מאעה 01-5802-2-124
  12-14ג'   סמס' ב' (1סד' )  פרופ' חגי רם  

 
 
 
 

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

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

 
 

ום לקורס עבודת גמר )ללא נק"ז(, בהתאם לתלמידי המסלול המחקרי שנה ג' ואילך, יש לבצע ריש
 לתקופת הלימודים אותה הארכתם.

 

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

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

   
 
 


