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הפרוזה העברית בימה"ב (א,ב,ג)המציאות בראיה הדמונית ביצירת בולגקוב (ב,ג)גוגול והרומנטיזם הרוסי והאירופי (א,ב,ג)גישות ומושגי יסוד (ב,ג)מעשיות וחברה (ב,ג)

ד"ר אטינגרד"ר פיאלקובה ד"ר פפרני ד"ר ברםד"ר ראופמן  

 מבוא לשירה העברית בימה"ב (א,ב,ג)מחזור חיי האישה היהודיה ס' הפנטסטיקה והאוטופיהא

ד"ר אטינגרד"ר יוהסד"ר פפרני

זרמים ומגמות בספרות המערב: מיוון להשכלה מבוא לשירה (א,ב,ג)מבוא לדרמה ותיאטרון (א,ב,ג)מבוא לספרות עממית (א,ב,ג)מבוא לפרוזה

פרופ' סובולב (א,ב,ג)ד"ר בריפמןד"ר המאירי ד"ר מילואד"ר שייט

ס' ייצוגי השואה ברומן ובקולנוע האירופאייםהתפתחות הרומן הצרפתי (א,ב,ג)תחנות בספרות (ב,ג)הרומאן הצרפתי במאה ה 20 (א,ב,ג)

ד"ר עמרד"ר עמרד"ר  שייט פרופ' אלבזב

סדנה בכתיבת בקורת (ב,ג)

פרופ' מטלון

גישות ומושגי יסוד (ב,ג)הבטים עממיים של ספרות חז"ל (א,ב,ג)

ד"ר ברםד"ר שטיין

רומן חניכה גרמני (א,ב,ג)ספרות המהגרים בגרמניה (ב,ג)ג

ד"ר מטבייבד"ר מטבייב 

הדרכה ביבליוגרפית (א,ב,ג)מבוא לשירה (א,ב,ג)סמינר מחלקתי מבוא לדרמה ותיאטרון (א,ב,ג)מעשיות וחברה (ב,ג)

נטע מלצרד"ר בריפמןד"ר המאירי ד"ר ראופמן 

ס' ייצוגי השואה ברומן ובקולנוע האירופאייםהתפתחות הרומן הצרפתי (א,ב,ג)הרומאן הצרפתי במאה ה 20 (א,ב,ג)

ד"ר עמרד"ר עמרפרופ' אלבזד

רומן חניכה גרמני (א,ב,ג)זרמים ומגמות בספרות המערב: מיוון להשכלה המציאות בראיה הדמונית ביצירת בולגקוב (ב,ג)גוגול והרומנטיזם הרוסי והאירופי (א,ב,ג)מבוא לספרות עממית (א,ב,ג)מבוא לפרוזה

ד"ר מטבייבפרופ' סובולב (א,ב,ג)ד"ר פיאלקובה ד"ר פפרני ד"ר מילואד"ר שייט

ספרות המהגרים בגרמניה (ב,ג) מבוא לשירה העברית בימה"ב (א,ב,ג) ס' הפנטסטיקה והאוטופיה

ד"ר מטבייב ד"ר אטינגרד"ר פפרניה

הפרוזה העברית בימה"ב (א,ב,ג)הבטים עממיים של ספרות חז"ל (א,ב,ג)

ד"ר אטינגרד"ר שטיין
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מבוא לפרוזה (א,ב,ג)ס' ימה"בס' ספורים אישיים כז'אנר של ספרות עממיתספרות עממית של עמים סלאביים (א,ב,ג)ס' סוגות קצרות בספרות האגדהס' מעשיות העם של העדות בישראל

פרופ' בן דב ד"ר אטינגרד"ר פיאלקובה ד"ר פיאלקובהד"ר שטייןד"ר ראופמן  

מבוא לשירה (א,ב,ג)מסעות בספרות העולם (א,ב,ג)א

ד"ר ברםד"ר ברם

זרמים ומגמות בספרות המערב: רומנטיקה לפוסט-מודרניזם מילים של משוררים (ב,ג)ס' ז'אן ז'אק רוסו

ס' הרומן האוטוביוגרפי - בין בדיון למציאות

פרופ' בן דב 

פרופ' שחם ופרופ' זהבי

משירי ארץ אהבתי: מילים וצלילים בשיריה המולחנים של לאה גולדברג

ס' הספרות המוגרבית



פרופ' סובולב (א,ב,ג)ד"ר בריפמן פרופ' אלבזפרופ' אלבז

סדנה בכתיבה יוצרת (ב,ג)שירת מחאה פרנקפונית במאה ה 20 (ב,ג)הדרמה הרוסית מפושקין עד צ'כוב (א,ב,ג)תחנות בספרות (ב,ג)תמונה, אמונה זכרון במסורת היהודית

רפי וייכרטד"ר עמרד"ר פפרניד"ר שייט ד"ר יוהס (א,ב,ג)ב

סדנה בכתיבת בקורת (ב,ג)

פרופ' מטלון

מבוא לפרוזה (א)סופרים מספרים (ב,ג)מבוא למדרש ואגדה (א,ב,ג)

פרופ' בן דב  ד"ר זבה-אלרןד"ר שטייןג

דרמה ותיאטרון ביוון העתיקה (א,ב,ג)

פרופ' צורן

ס' הספרות המוגרביתסמינר מחלקתידרמה ותיאטרון ביוון העתיקה (א,ב,ג)ס' מעשיות העם של העדות בישראל

פרופ' אלבזפרופ' צורןד"ר ראופמן 

הדרכה ביבליוגרפית (א,ב,ג)שירת מחאה פרנקפונית במאה ה 20 (ב,ג)ס' ז'אן ז'אק רוסו

נטע מלצרד"ר עמרפרופ' אלבזד

מילים של משוררים (ב,ג)

ד"ר בריפמן 

ס' ימה"ב ס' ספורים אישיים כז'אנר של ספרות עממיתספרות עממית של עמים סלאביים (א,ב,ג)מסעות בספרות העולם (א,ב,ג)

ד"ר אטינגרד"ר פיאלקובה ד"ר פיאלקובהד"ר ברם

זרמים ומגמות בספרות המערב: רומנטיקה לפוסט-מודרניזם ספרות ישראלית בזמן מלחמה (א,ב,ג)מבוא לשירה (א,ב,ג)מבוא למדרש ואגדה (א,ב,ג)

פרופ' סובולב (א,ב,ג)ד"ר שמירד"ר ברםד"ר שטייןה

הדרמה הרוסית מפושקין עד צ'כוב (א,ב,ג)

ד"ר פפרני

ס' תיבת פנדורה: תולדות הדימוי ומשמעויותיו בתרבות המערב

ד"ר לב כנען

ס' הסוגות הקצרות בספרות האגדה ובספרות העממית: הפתגם והחידה

פרופ' עוז 

ס' זהות נרטיבית ברומן הגרמני לאחר 1945

ד"ר מטבייבד"ר שטיין

ס' טרגדיה שיקספירית


