שפה וספרות צרפתית – תשס"ט

שפה וספרות

שנה א'
תשס"ט

קורסי שפה חובה 12 :נ"ז
יסודות הדקדוק א'

 2שש"ס2/נ"ז

סמס' א'

ד"ר צירלי

יסודות הדקדוק ב'

 2שש"ס2/נ"ז

סמס' ב'

ד"ר צירלי

תרגיל יסודות הדקדוק א'

 2שש"ס1/נ"ז

סמס' א'

ד"ר צירלי

תרגיל יסודות הדקדוק ב'

 2שש"ס1/נ"ז

סמס' ב'

ד"ר צירלי

חיבור

 2שש"ס2/נ"ז

סמס' א'

ד"ר צירלי

שיחה תמאטית :סטריאוטיפי צרפתיי  2שש"ס2/נ"ז
תרגו וניתוח השוואתי א'

סמס' א'

 2שש"ס 2/נ"ז סמס' א'

ד"ר דות
ד"ר עמר

קורסי ספרות חובה 8 :נ"ז
זרמי בתרבות ובספרות א'

 2שש"ס 2/נ"ז

סמס' א' )מ(

ד"ר הורובי"

תרגיל קריאה וניתוח טקסטי

 2שש"ס 2/נ"ז

סמס' א' )מ(

ד"ר דות

זרמי בתרבות ובספרות ב'

 2שש"ס 2/נ"ז סמס' ב' )מ(

ד"רדות

סמס' ב' )מ(

ד"ר דות

תרגיל קריאה וניתוח טקסטי

סה"כ 20 :נ"ז

 2שש"ס 2/נ"ז

שנה ב'
תשס"ט

קורסי שפה חובה 8 :נ"ז
המשפט הפשוט

 2שש"ס2/נ"ז

סמס' א'

ד"ר אדלר

תרגיל המשפט הפשוט

 2שש"ס1/נ"ז

סמס' א'

ד"ר צירלי

המשפט המורכב

 2שש"ס2/נ"ז

סמס' ב'

ד"ר אדלר

תרגיל המשפט המורכב

 2שש"ס1/נ"ז

סמס' ב'

ד"ר צירלי

תרגו וניתוח השוואתי ב'

 2שש"ס 2/נ"ז סמס' ב'

ד"ר עמר

קורסי ספרות חובה 12 :נ"ז
שירת המחאה צרפתית במאות ה20%21

 2שש"ס2/נ"ז )מ( סמס' א'

ד"ר עמר

אנדרי ז'יד והרומ

 2שש"ס2/נ"ז

סמס' א'

פרופ' אלבז

פלובר

 2שש"ס2/נ"ז

סמס' ב'

פרופ' אלבז

הרומ הצרפתי הפוסט מודרני פרוס.

 4שש"ס6/נ"ז

סמס' א+ב'

ד"ר עמר

סה"כ 20 :נ"ז

שנה ג'

תשס"ט

קורסי שפה חובה 6 :נ"ז
מבוא לבלשנות )בעברית(

 2שש"ס 2/נ"ז

סמס' ב'

ד"ר אדלר

תרגו למתקדמי

 2שש"ס 2/נ"ז

סמס' ב'

ד"ר אדלר

רטוריקה וארגומנטציה של הטקסט המאוייר  2שש"ס 2/נ"ז סמס' ב'

ד"ר אדלר

קורסי ספרות חובה 8 :נ"ז
תיאוריות ספרותיות

 2שש"ס2/נ"ז )מ(

סמס' א'

ד"ר מרטי

אל בוסקיה ובעית הזהות

 4שש"ס6/נ"ז

סמס' א+ב'

פרופ' אלבז

קורסי בחירה ) 6נ"ז( 3 :מתו 4
הרומ הצרפתי והשואה

 2שש"ס2/נ"ז )מ(

סמס' א'

ד"ר עמר

הרומ במאות ה20%21

 2שש"ס2/נ"ז

סמס' ב'

ד"ר עמר

אסטרטגיות של חיסכו לשוני

 2שש"ס 2/נ"ז

סמס' א'

ד"ר אדלר

סמס' א'

ד"ר אלנקווה

אמנות תיאטרו וספרות של המאה ה 2 20%שש"ס2/נ"ז

סה"כ 20 :נ"ז

