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  המחלקה ללימודי המזרח התיכון
  )124(סימן מחשב 

  
  : תרכז

  אליזבט סימיון 

   08-6304559טל: 

   elsimion@bgu.ac.ilדוא"ל:

  

  מטרת התוכנית

 להעניק ידע על המזרח התיכון במגוון היבטים: היסטוריה, פוליטיקה, חברה, דת, תרבות, כלכלה, שפות

וספרות, מהופעת האסלאם במאה השביעית ועד ימינו. מטרה נוספת היא הקניית מיומנויות למידה ושיטות 

  מחקר בהיסטוריה, במדעי התרבות ובמדעי החברה וטיפוח חשיבה ביקורתית.

"מ להיות זכאי לתואר, על הסטודנט לעמוד בממוצע מינימאלי של    .65ע
  

  
  נק"ז) 54תכנית הלימודים דו מחלקתי (

  
  קורסי חובה-שנה א'

  שם קורס  מספר קורס
 שעות
  שיעור

שעות 
  תרגול

"כ  סה
  נקודות

  הערות  סמסטר

    א' 4  2 2 מבוא לדת האסלאם  124-1-0031

124-1-0011  
מבוא למזרח התיכון ממוחמד ועד 
 עליית האימפריה העות'מאנית

2 
2  

    א' 4

    א'  0  0  6  יסודות השפה הערבית למתחילים  500-5-0051
    ב'  4  0  6  יסודות השפה הערבית  124-1-0137
    ב' 4  2 2 מבוא למזרח התיכון המודרני  124-1-0021
    ב'  4  2  2  מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית  124-1-0041
      20  8  20    סה"כ

  
  תנאי מעבר

 65תנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  לפחות, 56תנאי מעבר בכל קורס הוא ציון 
  לפחות
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  שנה ב'

  שעות  שם קורס  מספר קורס
שעות 
  תרגול

"כ  סה
  נקודות

  הערות  סמסטר

      2  0  2  מיומנויות למידה   124-1-1321
    א'/ב'/שנתי  8  0  8  פרו"סים*  
    א'/ב'/שנתי  4  0  4  ערבית קורס  
      14  0  14    סה"כ

  
ללמוד בצמוד אליו את יש , 'ס בשנים ב' וג”*הסטודנטים רשאים להשלים את לימודי הפרו

  הקורס "מיומנויות למידה". 
  
  תנאי מעבר

 65תנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  לפחות, 56תנאי מעבר בכל קורס הוא ציון 
  לפחות

  
  קורס חובה+סמינר-שנה ג'

  שעות  שם קורס  מספר קורס
שעות 
  תרגול

"כ  סה
  נקודות

  הערות  סמסטר

    א'/ב'/שנתי 4  0 4 בערבית קריאת טקסטים  
    א'/ב'/שנתי 4  0 4 סמינר  
      8    8    סה"כ

  
"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר:   סה

של שנה א' ילמדו (הפטורים מלימודי ערבית  בשנים א'+ב'+ג'בקורסי בחירה  נק"ז 12הסטודנטים ילמדו 
  נק"ז בקורסי בחירה)  20למדו נק"ז שיעורי בחירה. הפטורים מלימודי ערבית של שנה א'+ב' י 16
  

  התוכנית נתונה לשינויים לפי החלטת המחלקה.


