
 בפ"ל תשלשנה" לקה לערביתחודים של המהלימתוכנית  

 מערכת ם בייתכנו שינויי 
 

 

רות  מכינות וקורסי שֵׁ
 

סוג   שם הקורס  הקורס ס'  מ 
 הקורס 

 שנתי /  המרצה 
 סמסטריאלי 

 הערות  נ"ז  שעות ימים ו 

ערבית   36-0005-01
 למתחילים 

לשון עברית/שפה   4  18  –  14  ב שנתי  רועי שלומי  תרגיל 
 זרה

ערבית   36-001-16
 למתחילים 

 14  –  10ג   שנתי  גב' שפירא  תרגיל 
 16  –  14ה  

 מזה"ת  -

ערבית   36-001-11
 למתחילים 

 

-שטרית ד"ר   תרגיל 
 ששון 

   16  –  14ג   שנתי 
  12  –  8ו  

 ה"ת זמ -
 )זום( יום ו'  

ערבית   36-001-18
   למתחילים

  14  –  12ג   שנתי   ד"ר לביא  תרגיל  
  18  –  14ה  

 מזה"ת  -

        

ערבית   36-009-07
 למתקדמים 

  16  –  14ב   שנתי  דלר נ ד"ר   תרגיל 
  16  –  14ד  

 מזה"ת  4

ערבית   36-009-09
 למתקדמים 

-ד"ר שטרית  תרגיל 
 ששון 

  14  –  12ג'   שנתי 
    14  –  12ה'  

 זה"ת מ 4

ערבית   36-009-08
 למתקדמים 

 זה"ת מ 4  12  –  8ו'   שנתי  מי רועי שלו תרגיל 

        
קריאת   36-509-03

טקסטים  
היסטוריים  

 קלאסיים

-רון ד"ר   הרצאה 
 גלבוע 

 מזה"ת מורחב 2  14  –  12ד'   שנתי 

טקסטים   36-535-01
מדיניים  
 וחברתיים 

 ורחבמזה"ת מ 2    16  –  14ד'   שנתי  ד"ר גוטספלד  הרצאה 

ערבית   36-214-01
   מדוברת

 

 מורחב  ת"המז 2  18  –  16  'ה שנתי  גב' שפירא  ה הרצא

ערבית   36-214-02
   מדוברת

 

 מורחב  ת"המז 2    22  –  20ג'   שנתי  מר לוי  ה הרצא

 

 קורסי קיץ  
 שנתי /  המרצה  סוג הקורס  שם הקור ס  מס' הקורס 

 סמסטריאלי 
 נ"ז 

 נ"ז  6 קורס קיץ  עקירב-ון וד"ר נדלרשש-ד"ר שטרית הרצאה מכינה -ערבית למתחילים 36-174-01
 נ"ז  4 קורס קיץ  עקירב-ששון וד"ר נדלר-ד"ר שטרית הרצאה מכינה-ערבית למתקדמים  36-175-01
 נ"ז  2 קורס קיץ  גב' שפירא  הצאהר רבית מדוברת ע 36-219-20
 נ"ז   2 קיץ קורס  בו קישק מאן אב' איג תרגיל )מועדון דיבייט(  שיג ושיח בערבית 36-006-20
 נ"ז  1 קורס קיץ  ששון -ד"ר שטרית הרצאה פמיניזם נשי בספרות הערבית המודרנית 36-228-20
 נ"ז  2 קורס קיץ  ששון -ד"ר שטרית מתוקשב  המודרנית עיונים בספרות הערבית  36-155-20
 נ"ז  2 קיץ ס קור ר לביאד" מתוקשב  ת במזה"ת תקשורת פוליטית ורשתות חברתיו 36-652-20
 נ"ז  2 קורס קיץ  ד"ר כלף  הרצאה ידע וחוויה-המוזיקה הערבית האומנותית 36-258-20

 נ"ז  2 קורס קיץ  דור -ד"ר ליאור בן הרצאה היבטים חברתיים ופוליטיים במצרים -הקולנוע המצרי 36-230-20

 
 
 
 
 



 ב"פשקה לערבית לשנה"ל תחלית הלימודים של המתוכנ
 

 

 חובה קורסי -שנה א
 נ"ז  29נ"ז ; מסלול דו ראשי לא מובנה:  27; מסלול דו ראשי מובנה:  נ"ז 46ב: מסלול מורח 

 
ג  ו ס  שם הקורס  הקורס מס'  

 הקורס 
 שנתי /  המרצה שם  

 יאלי טר סמס 
שעות   עות ימים וש 

 נ"ז ו 
 הערות 

36-135-01 
 

ערבית של  
אמצעי  

 התקשורת א' 

 תרגיל
 

-טריתד"ר ש
 ששון 

 "ס ש 2    12  – 10ב'   א'  סטרסמ
 נ"ז  0

 

 נות מיומ
 חובה ללא ניקוד 

ספר ערביים פטורים  -בוגרי בתי
 מקורס זה 

ערבית של   36-136-01
אמצעי  

 התקשורת ב' 

 תרגיל
 

-ר שטריתד"
 ששון 

 "ס ש 2    12  – 10ב'  ב'  סטרסמ
 ז נ" 0

 

 נות וממי
 וד לא ניק חובה ל 

ערביים פטורים  ספר -בוגרי בתי
 מקורס זה 

קריאת טקסטים   36-153-01
הספרות  מ

 החדשה הערבית 

-שטריתד"ר  צאהרה
 ששון 

 ש"ס  2   14  – 12ב'  א'  סטרסמ
 נ"ז  1

למסלול   החובסים הם הקורשני 
יש   שירא-ו מסלול הדב  ב.המורח
 משני הקורסים הללו.באחד  לבחור 

קריאה  36-154-01
ביצירותיהם של  

יים  סופרים מצר
 מודרניים 

-שטריתד"ר  הרצאה
 ששון 

 ש"ס  2    14  – 12ב'  סמסטר ב' 
 נ"ז  1

יסודות הדקדוק  36-107-01
 א'

 ש"ס  2    16  – 14ב'  סמסטר א'  ד"ר כשר  הרצאה
 נ"ז  1

 חובה לתלמידי כל המסלולים 
 ( 70)ציון מעבר   

 
 ש"ס  2    16  – 14ב'  סמסטר ב'  ר כש רד" הרצאה דקדוק ערבי  36-108-01

 נ"ז  1
 כל המסלולים  תלמידיחובה ל
 ( 70  בר)ציון מע 

 
 א' יר תחב 36-202-01

 
 ש"ש 2   18  – 16ב'  שנתי כשר ד"ר  הרצאה

 נ"ז  2
 חובה 

 ( 75)ציון מעבר 
 בשעה  ביום  יתקייםל גותר

מבוא לדת   36-118-01
מושגי -האסלאם

 יסוד 

 ש"ס  2   20  – 18' ב סמסטר א'  ולצמן ה פרופ' הרצאה
 נ"ז  1

 היברידי

מבוא לדת   36-119-01
סוגיות  -האסלאם

 מתקדמות 

 "ס ש 2   20  – 18 'ב ר ב' טסמס הולצמן  פרופ' הרצאה
 נ"ז  1

 היברידי

 יבליוגרפי א במבו 36-132-01
ללימודים  

 ערביים 

-ד"ר פלד הרצאה
 שפירא

 ש"ס  2   10 –  8' ו א'  סטרסמ
 נ"ז  1

 נלמד בזום 

ה בכתיבה רכהד 36-134-01
 אקדמית 

 צאהרה
 

-ד"ר פלד
 שפירא

 ש"ס  2   10 –  8' ו ב'  סטרסמ
 נ"ז  1

 

מבוא  ובה ל"המשך חזום. נלמד ב
 ללימודים ערביים" ביב' 

36-123-01 
 

פרוזה קלאסית  
 קלה

 ש"ש 2   12  – 10' ו שנתי ד"ר כשר  ההרצא
 נ"ז  0

 נלמד בזום. 
 מיומנות  

 ללא ניקוד חובה  
תולדות  פרקים ב 36-231-01

הספרות הערבית  
 ת הקלאסי

 הרצאה
 

-שטריתד"ר 
 ששון 

מתוקשב   סמסטר א' 
 מלא

 ש"ס  2
 נ"ז  1

קיימו שני  מתוקשב מלא. ית
 בסמסטר גשים מפ

פרקים בתולדות   36-233-01
הספרות הערבית  

 המודרנית 

-שטריתד"ר  ההרצא
 ששון 

מתוקשב   ר ב' סמסט
 מלא

 ש"ס  2
 נ"ז  1

קיימו שני  מתוקשב מלא. ית
 בסמסטר מפגשים 

חומר קריאה   36-547-01
 )א(נוסף 

-פלד רד" בחינה
 אשפיר

 (ללא נוכחות) מיומנות - _ סמסטר א' 
 ם מסלולי לכל ה ללא ניקוד חובה

  ערבית,  (10-135-36א' )  ערבית של אמצעי התקשורת  רים מהקורסים הבאים: ר ערביים פטו בוגרי בתי ספ 

 ( 36-136-01ב' )  של אמצעי התקשורת

 
 : א'לשנה  "כסה

 "ז נמיומנויות ללא  4נ"ז +   12 -מסלול מורחב
 ללא נ"ז  מיומנויות 4  נ"ז + 12 –/ לא מובנה  מסלול דו ראשי מובנה 

 מיומנויות  2+ נ"ז  12 –במסלול מורחב   ספר ערבייםבתי   בוגרי
 מיומנויות  2נ"ז +  12 – בוגרי בתי ספר ערביים במסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה

 

 



 ב"פשקה לערבית לשנה"ל תחלית הלימודים של המתוכנ
 

 

 חובה קורסי    -  ב'   שנה 
 נויות וממי  4"ז +  נ 8  -מובנה ל דו ראשי מובנה / לאלוסמ, מיומנויות 4נ"ז +  8 -מורחבמסלול 

 
מס'  
 הקורס 

 שנתי /  המרצה שם   הקורס סוג   שם הקורס 
 סמסטריאלי 

  שעות  שעות ימים ו 
 נ"ז ו 

 הערות 

-תמבוא לערבי 36-517-01
 יהודית 

-נדלר ר"ד רצאהה
 עקירב 

 ש"ס  4 12  – 10ב'  שנתי
 נ"ז  2

 חובה 

36-137-01 

 

ערבית של אמצעי  
 ' גהתקשורת 

 ש"ס  2 14  – 12' ב סמסטר א'  גלבע -רון ד"ר רגילת
 נ"ז  0

 מיומנות 
 וד ללא ניקחובה 

 ים דלכלל התלמי
36-138-01 

 

ערבית של אמצעי  
 ' דהתקשורת 

 ש"ס  2   14  – 12' ב ר ב' סמסט   עגלב-רון ד"ר תרגיל
 נ"ז  0

 ות מיומנ
 יקוד נללא חובה 

 לכלל התלמידים 
טים היסטוריים  טקס 36-130-01

 ספרותיים קלאסיים 
 ש"ס  4    16  – 14' ב שנתי ד"ר יוסף הרצאה

 נ"ז  2
 

36-203-01 
 

 ש"ש 2   18  – 16' ב שנתי יוסףד"ר  הרצאה תחביר ב' 
 נ"ז  2

   בהשך חומה
   חביר א'לבוגרי ת

-פלדד"ר  תרגיל הבעה בכתב בערבית  36-210-01
 שפירא

 ש"ס  4   20  – 18 ב' שנתי
 נ"ז  2

   חובה
  פטורים ערבייםי ספר תגרי בבו

 מקורס זה 
  פרופ' ההרצא א'  קוראן ותפסיר 36-168-01

 הולצמן 
 ש"ס  2    14 – 12ג'   שנתי

 נ"ז  1
 חובה 

'  ופפר אההרצ קוראן ותפסיר ב'  36-169-01
 הולצמן 

 ש"ס  2    14 – 12ג'   שנתי
 נ"ז  1

 ובה ח

  ערבית מדוברת 36-207-01
ותרבות ערבית  

 ( מיםדלמתק)

 ש"ש 2   20 – 18ג'  שנתי מר לוי  תרגיל
 נ"ז  0

 מיומנות 
ספר  -. בוגרי בתיחובה ללא ניקוד

 מקורס זה פטוריםערביים 
חומר קריאה נוסף   36-608-01

 )ב(
-טרית שד"ר  הרצאה

 ששון 
 (נוכחות ללא) מיומנות - - א' סמסטר 

 ניקוד לכל המסלולים ה ללא בוח

 ( 01-210-36) בכתב  הבעה ,(01-207-36ערבית מדוברת )  הבאים:  רסים מהקו   ר ערביים פטורים בוגרי בתי ספ

 קורסי בחירה   -שנה ב'  
 

 נ"ז 4 – )משני תחומים שונים: קלאסי/מודרני( נריוןסמי-עבודות פרו 2 –מסלול מורחב 
 נ"ז  2 –ס ת פרו"דועב  1  –בנה דו ראשי מובנה/לא מוסלול מ

 
סוג   שם הקורס  הקורס מס'  

 הקורס 
 י / שנת ה המרצ שם  

סמסטריא 
 י ל 

  שעות  שעות ימים ו 
 נ"ז ו 

 הערות 

המקורות לחקר   36-363-01
 האסלאם הקדום 

 ש"ס  4   12 –  8' ו ' אסמסטר  ד"ר יוסף פרו"ס 
 נ"ז  2

   קלאסי.

 הרצאה 36-364-01 למד בזוםנ

 ד"ר לביא פרו"ס  תקשורת פוליטית  36-176-01
 

  סמסטר א'  
   18 – 14' ג

 ש"ס  4
 נ"ז  2

 מודרני 

 הרצאה 36-177-01

התפתחות הספרות   36-265-01
 שראל הערבית בי

 שש" 2   12  - 10ג'  שנתי ד"ר בוארדי פרו"ס 
 ז נ" 2

 מודרני 

 ההרצא 36-266-01

ים  כוכבים ונהרות, דרכ 36-178-01
מלכות: קוסמוגרפיה  מו

 ם וגיאוגרפיה בימי הביניי

-רון ד"ר פרו"ס 
 גלבוע 

 
 תישנ

 שש" 2   16 –  14 'ד
 ז נ" 2

 קלאסי 
 הרצאה 36-179-01 

קריאה מגדרית  36-519-01
סופרות   ביצירותיהן של

 ים ערביים סופרו

ד"ר  פרו"ס 
 גוטספלד 

 
 נתיש

 
   18 –  16' ד

 שש" 2
 ז נ" 2

 מודרני 

 הרצאה 36-520-01

  פרופ' הרצאה אסלאם על ה 36-5555-01
 הולצמן 

 ס ש" 2 18 – 16' ג סמסטר ב' 
 נ"ז  1

תלמידי   שפתוח גם לכללקורס 
 האוניברסיטה 

 
 : ב'סה"כ לשנה 

   ת ללא נ"זמיומנויו 4נ"ז +   14 -מסלול מורחב
 ללא נ"ז  מיומנויות 4נ"ז +   12 –מובנה מסלול דו ראשי מובנה / לא  

 ללא נ"ז ותמיומנוי 3נ"ז +  12 –ול מורחב סלמב  ערבייםבוגרי בתי ספר 
 מיומנויות  3נ"ז +  10 – המובנלא  /נה ובשי מו ראר ערביים במסלול ד פבוגרי בתי ס



 ב"פשקה לערבית לשנה"ל תחלית הלימודים של המתוכנ
 

 

 נה גש
 

 נ"ז  6ודרני( = : קלאסי/מומים שוניםסמינריונים )מתח  3 –מסלול מורחב 

 נ"ז 4=  (ימודרנ /סמינריונים )מתחומים שונים: קלאסי 2 –דו ראשי מובנה/לא מובנה מסלול 
 

מס'  
 רס הקו 

שם   הקורס   סוג  שם הקורס 
 ה המרצ 

 שנתי / 
 סמסטריאלי 

עות  ש ת עו ש ו מים י 
 נ"ז ו 

 ערות ה 

ד"ר  סמינריון  ערבית השירה ה 36-263-01
       בוארדי              

  שנתי
     14 – 12 'ג

 
 שש" 2

 נ"ז  2

ניתן לקחתו . חובה)   
(צאה או כסמינריוןכהר  

 ההרצא 36-264-01

ונים בכתביו של אבן  עי 36-377-01
 תימיה 

  פרופ' ינריון סמ
 הולצמן 

 ש"ס  4   20  – 18א'  שנתי
 נ"ז  2

 .  קלאסי
 הרצאה 36-378-01 נלמד בזום

ספרות קלאסית יפה:   36-381-01
ב  קריאה בכתא

 אלחיואן לאלג׳אחט׳ 

-ד"ר רון ן יוסמינר
 וע בלג

 ש"ס  4   14  – 12' ו שנתי
 נ"ז  2

 . קלאסי

 הרצאה 36-382-01 םונלמד בז

עיוני לשון בטקסטים   36-7040-01
יהודית  -בערבית

 למתקדמים 

פרופ' דויד   סמינריון 
 דורון 

 שש" 2   18  – 16' ב שנתי
 נ"ז  2

 קלאסי 

 ההרצא 36-704-01 

סיפורת נשים   36-379-01
 ת פלסטיני

ד"ר  סמינריון 
 גוטספלד 

 ש"ש 2    18  – 16' א שנתי
 נ"ז  2

 . רנימוד

 הרצאה 36-380-01 בזוםלמד נ

עיונים ביצירתו של   36-984-01
 סעדיה גאון הרב 

פרופ'   יון סמינר
 שלוסברג

 ש"ש 2 12 –  10' ד שנתי
 נ"ז  2

 קלאסי 
 הרצאה 36-985-01 

מעבדים לשליטים:   36-261-01
 ממלוכים הזהות של ה

 ש"ש 2   14 –  12 ד' שנתי ףיוסר ד" יון סמינר
 נ"ז  2

 קלאסי 
 הרצאה 36-262-01

חרות  סוגיות נב  36-659-01
בתיאוריה הדקדוקית  

 הערבית 

 ש"ש 2   16 –  14ד'  שנתי ד"ר כשר  יון סמינר
 נ"ז  2

 קלאסי 
 הרצאה 36-660-01

עיון בכתבי מחיי אלדין   36-927-01
 אבן אלערבי 

פרופ'   נריון סמי
 אברהמוב 

 שש" 2   18 –  16ד'  נתיש
 נ"ז  2

 קלאסי 

 הרצאה 36-928-01 

הזהות ההיברידית   36-385-01
בספרות הערבית  
החדשה בעידן  
 הפוסטקולוניאלי

 ד"ר סמינריון 
 די בואר

 ש"ס  4    12 –  8' ו סטר א' סמ
 נ"ז  2

 . מודרני
 נלמד בזום

 

 הרצאה 36-386-01

טטורה בראי הרומן  דיק 36-383-01
 הערבי המודרני 

ד"ר  סמינריון 
 אלימלך 

 ש"ס  4    12 –  8 'ו ' סמסטר ב
 נ"ז  2

 . מודרני
 הרצאה 36-384-01 נלמד בזום

  פרופ' רצאהה על האסלאם  36-5555-01
 הולצמן 

 ש"ס  2     18 – 16' ג סטר ב' מס
 נ"ז  1

  שפתוח גם לכללקורס 
 תלמידי האוניברסיטה

 

אשוןרלתואר  תרגולים   
 
 

 טרם נקבעדקדוק:   תרגול
 טרם נקבע תרגול תחביר א': 
 טרם נקבע תרגול תחביר ב': 



 ב"פשקה לערבית לשנה"ל תחלית הלימודים של המתוכנ
 

 

 תארים מתקדמים 
 

 נ"ז  14ל עם תיזה: מסלו

 נ"ז  24: בלי תיזהסלול מ
 

מס'  
 רס הקו 

שם   הקורס   סוג  שם הקורס 
 ה המרצ 

 שנתי / 
 סמסטריאלי 

עות  ש ת עו ש ו מים י 
 נ"ז ו 

 ערות ה 

ונים בכתביו של אבן  עי 36-377-01
 תימיה 

  פרופ' ינריון סמ
 הולצמן 

 ש"ס  4   20  – 18 א' תישנ
 נ"ז  2

 .  קלאסי
 נלמד בזום

 

 הרצאה 36-378-01

ספרות קלאסית יפה:   36-381-01
ב  ריאה בכתאק

 אלחיואן לאלג׳אחט׳ 

-ד"ר רון ן סמינריו
 וע בלג

 ש"ס  4   14  – 12' ו סמסטר ב' 
 נ"ז  2

 . קלאסי

 הרצאה 36-382-01 נלמד בזום

עיוני לשון בטקסטים   36-7040-01
יהודית  -ערביתב

 למתקדמים 

פרופ' דויד   סמינריון 
 דורון 

 שש" 2   18  – 16' ב שנתי
 נ"ז  2

 קלאסי 
 האהרצ 36-704-01 

סיפורת נשים   36-379-01
 פלסטינית 

ד"ר  סמינריון 
 גוטספלד 

 ש"ש 2    18  – 16' א שנתי
 נ"ז  2

 . רנימוד
 נלמד בזום

 

 הרצאה 36-380-01

ו של  עיונים ביצירת 36-984-01
 סעדיה גאון הרב 

פרופ'   יון סמינר
 שלוסברג

 ש"ש 2 12 –  10' ד שנתי
 נ"ז  2

 קלאסי 

 הרצאה 36-985-01 

מעבדים לשליטים:   36-261-01
 הזהות של הממלוכים 

 ש"ש 2   14 –  12 ד' שנתי ףיוסר ד" יון סמינר
 נ"ז  2

 קלאסי 
 הרצאה 36-262-01

חרות  סוגיות נב  36-659-01
קית  הדקדובתיאוריה 

 הערבית 

 ש"ש 2   16 –  14ד'  שנתי ד"ר כשר  יון סמינר
 נ"ז  2

 קלאסי 
 הרצאה 36-660-01

עיון בכתבי מחיי אלדין   36-927-01
 אבן אלערבי 

פרופ'   נריון סמי
 אברהמוב 

 שש" 2   18 –  16ד'  נתיש
 נ"ז  2

 קלאסי 

 הרצאה 36-928-01 

הזהות ההיברידית   36-385-01
ת  בספרות הערבי 

שה בעידן  החד
 הפוסטקולוניאלי

 ד"ר סמינריון 
 די בואר

 ש"ס  4    12 –  8' ו סטר א' סמ
 נ"ז  2

 נלמד בזום

 הרצאה 36-386-01 מודרני 

דיקטטורה בראי הרומן   36-383-01
 הערבי המודרני 

ד"ר  סמינריון 
 אלימלך 

 ש"ס  4    12 –  8' ו ' סמסטר ב
 נ"ז  2

 זוםנלמד ב
 הרצאה 36-384-01 מודרני 
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 הולצמן 

 ש"ס  2     18 – 16' ג סטר ב' מס
 נ"ז  1

  שפתוח גם לכללקורס 
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