
מסלול בדואי - שפה וספרות ערבית שנה ב' - בוגרי שנת שער לאקדמיה תשפא

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

סמסטר א

מנהיגות בחינוך העצמה אישית וזהות00:0000:00120037-01
חברתית (כוכבי המדבר) חלק ב'- בנק

0 1.001.00

כתיבה אקדמית בערבית - שפה12:1513:45600034-00א
וספרות ערבית

ד"ר עבד אל גני
ג'לאל

0 2.002.00

שירה ערבית מודרנית - שפה וספרות14:0015:30600039-00א
ערבית

ד"ר עבד אל גני
ג'לאל

0 1.001.00

ספרות ה"אדב" בתקופה העבאסית -15:4517:15600038-00א
שפה וספרות ערבית

0ד"ר אבו ג'אבר סלים 2.002.00

פרוזה ערבית מודרנית - שפה וספרות08:3010:00600036-00ב
ערבית

0ד"ר אדריס סאמי 2.002.00

ספרות ילדים ערבית ומתורגמת - שפה10:1511:45600037-00ב
וספרות ערבית

0ד"ר אדריס סאמי 2.002.00

תורת ההגה והצורות ב' - שפה וספרות14:0015:30600031-02ב
ערבית

0ד"ר אלון שלמה 2.002.00

תחביר הלשון הערבית ב' - שפה15:4517:15600032-02ב
וספרות ערבית

0ד"ר שרייבום שלומית 2.002.00

0ד"ר אדריס סאמיספרות נשים - שפה וספרות ערבית10:1511:45600042-01ג 2.002.00

ערבית למתקדמים - שפה וספרות13:3016:45600041-00ג
ערבית

0ד"ר בדיר אדם 2.002.00

עבודה מעשית שפה וספרות ערבית08:0014:00120008-03ד
(שנה ב') בנק

0 6.006.00

תכנית הלימודים ויישומה והדידקטיקה15:1516:45120039-36ד
של הוראת השפה הערבית (שפה

וספרות ערבית שנה ב') בנק

0 3.003.00

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

סמסטר ב

מודלים moocת "בשיתוף מכון מופ100631-01
פדגוגיים נבחרים - קורס : חושבים על

הוראה מחדש

גב' צוקרמן (כהן)
אביבה

25 1.001.00

כתיבה אקדמית בערבית - שפה12:1513:45600034-00א
וספרות ערבית

ד"ר עבד אל גני
ג'לאל

0 2.002.00 המשך

התפתחות המחזה הערבי - שפה14:0015:30600040-00א
וספרות ערבית

ד"ר עבד אל גני
ג'לאל

0 1.001.00

ספרות ה"אדב" בתקופה העבאסית -15:4517:15600038-00א
שפה וספרות ערבית

0ד"ר אבו ג'אבר סלים 2.002.00 המשך

פרוזה ערבית מודרנית - שפה וספרות08:3010:00600036-00ב
ערבית

0ד"ר אדריס סאמי 2.002.00 המשך

ספרות ילדים ערבית ומתורגמת - שפה10:1511:45600037-00ב
וספרות ערבית

0ד"ר אדריס סאמי 2.002.00 המשך

הכרת המילון הערבי והשימוש בו ב' -12:1513:45600035-02ב
שפה וספרות ערבית

0ד"ר אלון שלמה 1.001.00

תורת ההגה והצורות ב' - שפה וספרות14:0015:30600031-02ב
ערבית

0ד"ר אלון שלמה 2.002.00 המשך

תחביר הלשון הערבית ב' - שפה15:4517:15600032-02ב
וספרות ערבית

0ד"ר שרייבום שלומית 2.002.00 המשך
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סמסטר ב

0ד"ר אדריס סאמיספרות נשים - שפה וספרות ערבית10:1511:45600042-01ג 2.002.00 המשך

מנהיגות בחינוך העצמה אישית וזהות00:0000:00120037-01ד
חברתית (כוכבי המדבר) חלק ב'- בנק

0 1.001.00 המשך

עבודה מעשית שפה וספרות ערבית08:0014:00120008-03ד
(שנה ב') בנק

0 6.006.00 המשך

תכנית הלימודים ויישומה והדידקטיקה15:1516:45120039-36ד
של הוראת השפה הערבית (שפה

וספרות ערבית שנה ב') בנק

0 3.003.00 המשך

15/09/2020 12:39:35

כו' אלול תש"ף

2מתוךעמודעמוד 2


