המחלקה ללימודי המזרח התיכון
(סימן מחשב )421
מטרת הלימודים
להעניק ידע על המזרח התיכון במגוון היבטים :היסטוריה ,פוליטיקה ,חברה ,דת ,תרבות ,כלכלה ,שפות
וספרות ,מהופעת האסלאם במאה ה-שביעית ועד ימינו .מטרה נוספת היא הקניית מיומנויות למידה ושיטות
מחקר בהיסטוריה ,במדעי התרבות ובמדעי החברה ,וטיפוח חשיבה ביקורתית.
סמוך לפתיחת שנה"ל המחלקה תקיים בחינת מיון וסיווג בערבית ,סטודנט שיעבור בהצלחה את הבחינה יקבל
פטור מלימודי היסוד בערבית בהתאם לרמת הידע שלו בשפה .סטודנט שקיבל פטור מחויב בהשלמת הנק"ז
מקורסי הבחירה.

תכנית הלימודים –חטיבה ( 82נק"ז)
מוצעות שתי אפשרויות :חטיבה בדגש כללי וחטיבה המתמקדת ביהודים ונוצרים בחברות מוסלמיות*.
שנה א'
קורסי חובה
מס' הקורס

שם הקורס

שעות

שעות
תרגול

סה"כ שעות

סה"כ נקודות

סמסטר

421-4-3304

מבוא לדת האסלאם

2

2

1

1

א'

421-4-3324

מבוא למזה"ת המודרני

2

2

1

1

ב'

421-4-3344

מבוא למזה"ת ממוחמד
ועד עליית האימפריה
העות'מאנית

2

2

1

1

ב'

* קורס חובה סדנת קריאה וכתיבה – פקולטית ,הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודנט.
חובה על תלמידי שנה א ,להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"ח.
מס' הקורס הוא .454-4-3330
הקורס יתקיים ביום ראשון או שישי בשעות  42:33 -0:33או ביום חמישי בשעה .41-40
תנאי מעבר
תנאי מעבר בכל קורס הוא ציון  51לפחות ,ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  15לפחות.
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שנה ג'
קורסי חובה +סמינרים
מס' הקורס

שם הקורס

שעות

סמינר

1

שעות תרגול

סה"כ שעות

סה"כ נקודות

סמסטר

1

2422שנתי

סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר:
הסטודנטים ילמדו  42נק"ז קורסי בחירה בשנים א ,ב ,ג
חטיבה בדגש על יהודים ונוצרים בחברות מוסלמיות
המעוניינים בחטיבה בדגש על לימודי יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם נדרשים לתאם ייעוץ מוקדם
במחלקה.
יש לקחת את קורס הליבה "יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם".
חלוקת הקורסים במהלך השנים א' ו-ב' ,תקבע בייעוץ האישי.
תוכנית זו ( 20נק"ז) מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומיים ( )411ובתנאי שעמדו
בתנאי הקבלה.

חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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