
 
  ותשע" – במקרא תוכנית לימודים לתואר שני

  
  : רכזת לענייני סטודנטים

  6304538-08 - , פקס elsimion@bgu.ac.il 5963045-08 -טלפון ישיר  - אליבזט סמיון
  

  מטרת התוכנית

אר ראשון במקרא ובמקצועות אחרים למורים בעלי תובפרט , ובכלל התוכנית מיועדת לאוהבי ספר הספרים

במדעי הרוח. במסגרת התכנית יילמדו גם נושאים מתחומי דעת קרובים כגון תולדות עם ישראל בתקופת 

  המקרא וארכיאולוגיה.

  

מטרותיה העיקריות של התכנית הן להרחיב ולהעמיק את הידע של המורים לתנ"ך, ולהסב מורים מתחומי 

יסודיים. אופיים של הקורסים לתואר שני ודרכי הוראתם -ספר העלדעת אחרים ללמד מקרא בבתי ה

  מאפשרים למורים ממקצועות אחרים להשתלב בהם על נקלה.

  

  

  נק"ז) 40נתיב כללי (

  נק"ז, ובבחינת גמר.  40ים בהיקף של סעל הסטודנטים ללמוד קור

  

  תכנית הלימודים בנתיב הכללי ללא עבודת גמר:

סה"כ נק"ז   רסי בחירה מהחטיבהקו  קורסי חובה מהתואר השני

  לתואר

  נק"ז 40  נק"ז 8  נק"ז 32

  

  בהמשך.  מופורסי ורשימת קורסים לתשע"ו תכנית לימודים מפורטת

  

  בתוכנית:בעבר בין הקורסים שנלמדו 

  קורסי חובה מהתואר השני 

  ארץ ומלואה: סוגיות בגיאוגרפיה של ארץ ישראל בתקופת המקרא

  הנביא עמוס וספרו

  ד"ר דליה עמארה -חכמה מעשית וחכמה הגותית 

  ד"ר דליה עמארה - תרגום ארמי לבראשית

  אונא-ד"ר אמיתי ברוכי -ארץ ותבל: מבוא לגיאוגרפיה של ארץ ישראל בתקופת המקרא 

  אונא- ספרות הנבואה הקלאסית ד"ר אמיתי ברוכי

10.5.15 



 
  ד"ר דליה עמארה -עיונים בקהלת

  ד"ר דליה עמארה - תרגום ארמי לאסתר

  

  קורסים מהחטיבה

  ד"ר דליה עמארה  -מי כתב את התורה? 

  ד"ר דליה עמארה -נשים בתנ"ך ובעולם העתיק 

  אונא -ד"ר אמיתי ברוכי -ואלה תולדות: ישראל מראשית הופעתו בכנען ועד הכיבוש האשורי 

  ואלה תולדות: ישראל מן הכיבוש האשורי ועד שיבת ציון

  

  ד"ר דליה עמארה - אלים וגיבורי על 

  ד"ר דליה עמארה - ירושת כסא דויד –טלנובלה מקראית 

  

   .שנתיים -  משך הלימודים

  

   ימי הלימוד

   15:00-20:00פעמיים בשבוע, בין השעות הלימודים מתקיימים 

  

  תנאי רישום

   לפחות (בכל תחום). 80תואר ראשון בממוצע 

  

  לפרטים נוספים

  amarad@bgu.ac.il נא לפנות אל ד"ר דליה עמארה דוא"ל:

  

 

  

  

  

  

 גוריון בנגב-של אוניברסיטת בן במקרא ומזרח קדום .M.Aהתואר הינו תואר 

 * התוכנית ניתנת לשינויים *


