
מסלול בדואי - שפה וספרות ערבית שנה א' תשפא

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

הכרת המילון הערבי והשימוש בו א' -12:1513:45600025-02א
שפה וספרות ערבית

0ד"ר חורש אורי 1.001.00

תחביר הלשון הערבית א' - שפה14:0015:30600026-02א
וספרות ערבית

0ד"ר חורש אורי 2.002.00

תורת ההגה והצורות א' - שפה וספרות15:4517:15600022-01א
ערבית

0ד"ר חורש אורי 2.002.00

הבעה בכתב ובע"פ  ערבית - שפה08:3010:00600027-01ב
וספרות ערבית

0ד"ר בסול פח'רי 1.001.00

מבוא לתולדות הספרות הערבית10:1511:45600029-00ב
הקלאסית - שפה וספרות ערבית

ד"ר עבד אל גני
ג'לאל

0 1.001.00

הוראת הקריאה, הכתיבה והשבחתה14:0015:30120104-03ב
שפה וספרות ערבית

מר אבו סרייה
עבדאלכרים

0 2.002.00

מוכנות לקריאה ולכתיבה בערבית -15:4517:15600023-02ב
שפה וספרות ערבית

מר אבו סרייה
עבדאלכרים

0 2.002.00

1.001.00ד"ר אבו רביעה חלילפרקים בתרבות האיסלם- מורשת17:3019:00100110-01ב

0ד"ר מוראד מוסאערבית בסיסית - שפה וספרות ערבית08:3011:45210327-01ג .002.00

פסיכולוגיה התפתחותית מינקות עד13:3015:001400010-00ג
בגרות

ד"ר כהן קדושאי
אושרית

2.002.00

מנהיגות בחינוך העצמה אישית וזהות08:3011:45120020-05ד
חברתית (כוכבי המדבר) חלק א - בנק

4.004.00

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

הרצאות בנושא יזמות וחדשנות של100036-01
יזמים פורצי דרך בחינוך

63גב' נחום ריקי 1.001.00

תחביר הלשון הערבית א' - שפה14:0015:30600026-02א
וספרות ערבית

0ד"ר חורש אורי 2.002.00 המשך

תורת ההגה והצורות א' - שפה וספרות15:4517:15600022-01א
ערבית

0ד"ר חורש אורי 2.002.00 המשך

מבוא לספרות ערבית מודרנית - שפה10:1511:45600028-00ב
וספרות ערבית

ד"ר עבד אל גני
ג'לאל

0 1.001.00

מבוא לבלשנות ערבית - שפה וספרות12:1513:45600024-02ב
ערבית

0ד"ר שרייבום שלומית 1.001.00

הוראת הקריאה, הכתיבה והשבחתה14:0015:30120104-03ב
שפה וספרות ערבית

מר אבו סרייה
עבדאלכרים

0 2.002.00 המשך

מוכנות לקריאה ולכתיבה בערבית -15:4517:15600023-02ב
שפה וספרות ערבית

מר אבו סרייה
עבדאלכרים

0 2.002.00 המשך

הרצאות בנושא יזמות וחדשנות של17:3019:00100036-01ב
יזמים פורצי דרך בחינוך

פרופ' אבידב אונגר
אורית

63 1.001.00

הרצאות בנושא יזמות וחדשנות של17:3019:00100036-01ב
יזמים פורצי דרך בחינוך

63גב' חיאק מירב 1.001.00

0ד"ר מוראד מוסאערבית בינונית - שפה וספרות ערבית08:3011:45210328-01ג .002.00

פסיכולוגיה התפתחותית מינקות עד13:3015:001400010-00ג
בגרות

ד"ר כהן קדושאי
אושרית

2.002.00 המשך

0מר אבו עאנם מוסאהתמודדות עם בעיות משמעת15:1516:45100105-00ג 1.001.00
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כו' אלול תש"ף

2מתוךעמודעמוד 1



מסלול בדואי - שפה וספרות ערבית שנה א' תשפא

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

מנהיגות בחינוך העצמה אישית וזהות08:3011:45120020-05ד
חברתית (כוכבי המדבר) חלק א - בנק

4.004.00 המשך

15/09/2020 12:37:39

כו' אלול תש"ף
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