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 ף"תשסמסטר ב',  –ספרויות זרות ובלשנות אנגלית המחלקה ל
 כל קורסי המחלקה מועברים בשפה האנגלית והרישום מצריך אישור מהמחלקה*

 

 

 שעות יום שם המרצה  שם הקורס מס' הקורס

 

 רכישת שפה מבוא למדע קוגניטיבי: 132-1-0091
 
 
 

 12:00-14:00 ד הכהןד"ר א.  

 חלק ב'** -עיבוד תחבירי 132-1-0125
 
 
 

ד"ר א.  
 בוטויניק

 12:00-14:00 ג

 מבוא לשירה 132-1-0197
 
 
 

 16:00-18:00 א  

 יצירות מופת בספרות המערב 132-1-0207
 
 
 

ד"ר א.  
 קומינובה

 12:00-14:00 ג

 חלק ב'** -בלשנות של שפת הסימנים 132-1-0216
 
 
 

ד"ר ס.  
 דצ'קובסקי

 10:00-12:00 ג

 חלק ב'** -מבוא לסיפורת 132-1-0227
 
 

 14:00-16:00 ב צבי-ד"ר י. בן 

מעברים: תנועות במגדר וגזע בספרות  132-1-0247
 חלק ב'** -אמריקאית

 
 

-ד"ר ז. ויימן 
 קלמן

 10:00-12:00 ה

אחיות לצרה: מגדר ואחווה בייצוגי אחיות  132-1-0380
 חלק ב'** -בספרות האמריקאית

 
 

ד"ר י. סגלוביץ'  
 אשל

 10:00-12:00 ג

 נושאים בלקסיקון 132-1-0394
 
 
 

ד"ר ט.  
 רפופורט

 14:00-16:00 ג

לשוניות על הבנת  -השפעות לשוניות וחוץ 132-1-0430
 חלק ב' -משפטים

 

 14:00-16:00 ג גב' מ. קשב 

 

 ** רישום לקורס חלק ב' פתוח בפני משתתפי חלק א' בקורס.
 

mailto:uces@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/acadsec/external_studies/Pages/academic.aspx


 

 
 

 רישום באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ 

 גב' כנרת גרבלי, רכזת
  uces@bgu.ac.il דוא"ל: 6461145-08 טל':

c/external_studies/Pages/academic.aspxhttps://in.bgu.ac.il/acadse 

37 

 

 ף"תשסמסטר ב',  –ספרויות זרות ובלשנות אנגלית המחלקה ל
 *כל קורסי המחלקה מועברים בשפה האנגלית והרישום מצריך אישור מהמחלקה

 

 
 שעות יום שם המרצה  שם הקורס מס' הקורס

 

 דיק-מלוויל: מעבר למובי 132-1-0470
 
 

 8:00-10:00 ג ד"ר ד. רובין 

 פרויד וקולנוע 132-1-0480
 
 

 16:00-18:00 ב ד"ר א. סובלמן 

 דינמיקה שיחתית 132-1-0570
 
 

 14:00-16:00 ד ד"ר ל. וולף 

 1856סקירת הספרות האמריקאית עד  132-1-1391
 

 10:00-12:00 ה צבי-ד"ר י. בן 

 10:00-12:00 ב 

 חלק ב'** -תחביר 132-1-1201
 
 

 10:00-12:00 א פרופ' ע. לנדו 

 10:00-12:00 ד 

 מבוא לסמנטיקה 132-1-2301
 
 

 14:00-16:00 א ד"ר ל. וולף 

 8:00-10:00 ה ד"ר א. קומינובה  עד ימינו 1750סקירה ספרותית  132-1-2361

 8:00-10:00 ב 

 12:00-14:00 א ד"ר א. קגן  חלק ב'** -סמנטיקה 132-1-2758

 12:00-14:00 ד 

 חלק ב'** - 20-תיאוריות ספרותיות במאה ה 132-1-3171
 
 

-ד"ר ז. ויימן 
 קלמן

 12:00-14:00 ב

 מבוא לתחביר 132-1-0440
 
 

 10:00-12:00 ד ד"ר א. ארשלר 

 14:00-16:00 א ד"ר א. ארשלר  מבוא למורפולוגיה 132-1-0450

 

 ** רישום לקורס חלק ב' פתוח בפני משתתפי חלק א' בקורס.
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