
נמרוד שתילפרופ'   

פרופ' נמרוד שתיל הוא פרופ' חבר במכללה האקדמית צפת. הוא משמש כראש מדור הבעה ולשון עברית 

סיים בהדרכת פרופ' חיים ברוך רוזן ז"ל שלו  הדוקטורטתש"ס. את עבודת  הלימודים במכללה מאז שנת

, בהתבססות על הקלטת הדבורהנושאה היה צירופי שמות עצם בלשון העברית . בשנת תשנ"זבהצטיינות 

מאז לימד באוניברסיטת נאנסי בצרפת, באוניברסיטת חיפה וכן דוברים ובראייה סטרוקטורליסטית. 

הספר למשפטים ובחוג לספרות, -בביתבנוסף הוא מלמד במכללת "אורנים" ובמכללת "אהלו" בקצרין. 

ת בלשון העברית בת ימינו בתחומי אומנות ומוסיקה במכללה האקדמית צפת. נושאי מחקרו הם התפתחויו

וכן דליית נתונים מהרשת  המורפולוגיה והתחביר. נתוני המחקר שלו הן קורפוסים מוקלטים )כגון מעמ"ד(,

וכן  , על מקורם של כמה מפועלי הדיבורומערוצי יוטיוב. כמו כן הוא פרסם מאמר בנושא העברית הקדומה

בלשון ימינו" בהוצאת  התפתחויותממחקריו התפרסם בספרו ". קובץ מאמר בנושא הספרות בת ימינו

 האקדמיה ללשון העברית. 
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