צרפתית סמסטר א'
שעות
8:00-10:00

ראשון

שני

10.00-12.00

110.2083
אומנות,אתרים
ומוזיאונים בצרפת
ד"ר איזבל דותן

110.3624
כלים רטוריים לניתוח
טקסט-סמ'
ד"ר סילביה אדלר
110.3447
אלבר כהן סמ'
פרופ' רוברט אלבז

12.00-14.00

110.4522
עיון לשוני בשתיקה
מבעיה ותפקידיה א'
פרופ' אפרת מיכל

110.3082
איך אומרים את זה
בקומיקס?
ד"ר סילביה אדלר

110.3448
התפתחות תימת
הבדידות ברומן מהמאה
ה 20-ועד ימינו סמ'
ד"ר רות עמר

14.00-16.00

701.1802
צרפתית מתחילים א'

110.3082
איך אומרים את זה
בקומיקס?
ד"ר סילביה אדלר

16.00-18.00

701.2023
צרפתית למתקדמים
א'

110.3449
החיפוש אחר האושר
ברומן הצרפתי סמ'
)בצרפתית(
ד"ר רות עמר
701.1802
צרפתית למתחילים א'
701.2023
צרפתית למתקדמים א'

18.00-20.00

שלישי

רביעי

חמישי

110.3624
כלים רטוריים לניתוח
טקסט סמ'
ד"ר סילביה אדלר
110.3447
אלבר כהן סמ'
פרופ' רוברט אלבז

110.4649
התפתחות האוטוביוגרפיה
המערבית
פרופ' רוברט אלבז

110.4649
התפתחות האוטוביוגרפיה
המערבית פרופ' רוברט אלבז
110.3448
התפתחות תימת הבדידות
ברומן מהמאה ה 20-ועד ימינו
סמ'
ד"ר רות עמר

110.4659
הרומן הצרפתי בעידן
הפוסטמודרני
ד"ר רות עמר

שישי

צרפתית סמסטר ב'
שעות
8:00-10:00

ראשון

שני
110.2458
האקזיסטנציאליזם הצרפתי
פרופ' רוברט אלבז

שלישי

רביעי
110.2458
האקזיסטנציאליזם הצרפתי
פרופ' רוברט אלבז

חמישי

10.00-12.00

110.2081
בין השפה לחך-סביב
אומנות השולחן
ד"ר איזבל דותן

110.1437
הריאליזם הצרפתי פרופ'
רוברט אלבז
110.2893
אסטרטגיות של חסכון לשוני
ד"ר סילביה אדלר

12.00-14.00

110.4523
עיון לשוני בשתיקה
מבעיה ותפקידיה ב'
פרופ' אפרת מיכל

110.2795
מבוא לבלשנות כללית
ד"ר סילביה אדלר

110.3450
החיפוש אחר האושר ברומן
הצרפתי סמ'
ד"ר רות עמר

14.00-16.00

701.1803
צרפתית למתחילים ב'

16.00-18.00

 701.2024צרפתית
למתקדמים ב'

110.2795
ממחזה להצגה:פרשנויות
לקומדיות של מולייר פרוס'
ד"ר איזבל מרטין
110.3129
מיתוס והיסטוריה בצרפת
בימה"ב סמ'
ד"ר ג'ני הורוביץ
110.2795
ממחזה להצגה:פרשנויות
לקומדיות של מולייר פרוס'
ד"ר איזבל מרטין

110.2461
הפמיניזם הצרפתי וכתיבה
נשית
ד"ר רות עמר
 701.1803צרפתית
למתחילים ב'

 110.2461פמיניזם
הצרפתי וכתיבה נשית
ד"ר רות עמר
110.3129
מיתוס והיסטוריה בצרפת
בימה"ב סמ'
ד"ר ג'ני הורוביץ

110.2084
סיור וירטואלי בצרפת
ד"ר איזבל דותן
 701.2024צרפתית

110.4660
הרומן הצרפתי בעידן
הפוסט מודרני
ד"ר רות עמר

110.3300
תרגום מתקדמים
ד"ר סילביה אדלר
110.1437
הריאליזם הצרפתי
פרופ' רוברט אלבז
110.3770
משאמאן ל"שחקן":תאטרון
ואנתרופולוגיה סמ'
ד"ר איזבל מרטין
110.3770
משאמאן ל"שחקן":תאטרון
ואנתרופולוגיה סמ'
ד"ר איזבל מרטין
110.2901
לקסיקולוגיה ולקסיקוגרפיה
ד"ר סילביה אדלר

שישי

למתקדמים ב'
18.00-20.00

