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 המחלקה ללימודי המזרח התיכון

 (124 )סימן מחשב

 מטרת הלימודים

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

שיטות ו מטרה נוספת היא הקניית מיומנויות למידהועד ימינו. שביעית -במאה ההאסלאם  מהופעת וספרות,

 חשיבה ביקורתית. וטיפוח ,במדעי התרבות ובמדעי החברה ,מחקר בהיסטוריה

 

 יםהלימודמבנה 

o  מחלקתית-דותכנית 

o  מחלקה ראשיתתכנית 

o חטיבת לימודים מורחבת 

 

המיועד לתלמידים המעוניינים להתמחות  מואץ, - לימוד ערביתל םמסלוליהמחלקה מציעה שני כמו כן, 

מיועד לתלמידים המעוניינים בידע בסיסי בערבית.  , הומדורג רבית או להמשיך ללימודים מתקדמים;בע

ש"ש( יילמדו במסגרת המרכז  6אקדמי בהיקף של  -לימודי היסוד בערבית שנה א' סמסטר א' )קורס קדם

הקדם אקדמי. סמוך לפתיחת שנה"ל המחלקה תקיים בחינת מיון וסיווג בערבית, סטודנט שיעבור בהצלחה 

  וד בערבית שנה א' סמסטר א'.את הבחינה יקבל פטור מלימודי היס

 

 

 נק"ז( 54מחלקתי )-דו –לימודיםהתכנית 

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

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

מבוא למזה"ת  2 2 4 4 'ב
 המודרני

124-1-0021 

מבוא לאימפריה  2 2 4 4 ב'
 העות'מאנית

124-1-0041 

מבוא למזה"ת  2 2 4 4 'א
ועד עליית  חמדוממ

האימפריה 
 העות'מאנית

124-1-0011 

 124-1-0051 רבית יסודות השפה הע 6 - 6 4 ב'
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*סטודנטים שנבחנו בבחינת המיון והסיווג בערבית וקיבלו פטור גם מלימודי ערבית שנה א' סמסטר ב' 
.נק"ז 4יחויבו בקורס בחירה נוסף של   

 

 תנאי מעבר

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

 

 שנה ב

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מיומנויות  2 - 2 2 א'
 למידה

124-1-1321 

  פרו"סים** 8 - 8 8 /שנתיא'/ב'

  קורסי ערבית 4  4 4 /שנתיא'/ב'

 

בשנה ב' בחור , אולם כל סטודנט חייב ל'גו 'להשלים את לימודי הפרו"ס בשנים ב**הסטודנטים רשאים 

בסמסטר א' פרו"ס אחד מבין הפרו"סים שיוגדרו במערכת השעות כפרו"סים מתודולוגיים, וללמוד בצמוד 

 אליו את הקורס "מיומנויות למידה".

 

 תנאי מעבר

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

 שנה ג'

 סמינרים +ובהקורסי ח

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

קריאת  4 - 4 4 /שנתי1/2
 טקסטים

 

  סמינר 4 - 4 4 /שנתי1/2

 

 הנדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

בשנים  קורסי בחירה(בנק"ז  20קורסי בחירה )הפטורים מלימודי ערבית ילמדו בנק"ז  12הסטודנטים ילמדו 

 .', ג', ב'א
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 נק"ז( 80מחלקה ראשית  )לימודי המזרח התיכון כ

 קבלה למסלול ראשי נקבעת רק בתום שנה א' באישור ועדת הוראה. -

          

 שנה א'

 קורסי חובה         

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

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

מבוא למזה"ת  2 2 4 4 'ב
 המודרני

124-1-0021 

מבוא לאימפריה  2 2 4 4 ב'
 העות'מאנית

124-1-0041 

זה"ת מבוא למ 2 2 4 4 'א
ממוחמד ועד עליית 

האימפריה 
 העות'מאנית

124-1-0011 

 124-1-0137 יסודות השפה הערבית  6 - 6 4 ב'

*סטודנטים שנבחנו בבחינת המיון והסיווג בערבית וקיבלו פטור גם מלימודי ערבית שנה א' סמסטר ב' 

 .נק"ז 4יחויבו בקורס בחירה נוסף של 

 תנאי מעבר

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

 

 שנה  ב'

 

 4-בקודות זכות לתואר ובמסלול המדורג נ 12 -לימודי הערבית בשנה ב' מזכים את התלמיד במסלול  המואץ  ב

יכולתם באופן שיענה על הנדרש בשיעורי  נק"ז. בעלי ידע קודם בערבית הנרשמים למחלקה צריכים להוכיח

קריאת מקורות ערביים של שנה ג'. בעלי ידע כזה, אשר שפת אמם אינה ערבית, יחויבו בבחינת מיון ופטור 

 באיזה היקף.  –אשר תקבע אם הם יידרשו ללמוד ערבית, ואם כן 

 16בחירה נוספים בהיקף של  יידרשו ללמוד שיעוריבשנים א' וב' תלמידים שיהיו פטורים מלימודי הערבית 

 במסלול המדורג. 8 -המואץ ו נק"ז במסלול
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 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מיומנויות  2 - 2 2 א'
 למידה

124-1-1321 

  פרו"סים** 12 - 12 12 /שנתיא'/ב'

קורסי  4/12 - - 4/12 /שנתיא'/ב'
 **ערבית*

 

 

**הסטודנטים רשאים להשלים את לימודי הפרו"ס בשנים ב' וג', אולם כל סטודנט חייב לבחור בשנה ב' 

בסמסטר א' פרו"ס אחד מבין הפרו"סים שיוגדרו במערכת השעות כפרו"סים מתודולוגיים, וללמוד בצמוד 

 אליו את הקורס "מיומנויות למידה".

 נק"ז 4 -מסלול מדורגקורסי ערבית: * **

 נק"ז 12 -מסלול מואץ                            

 

 תנאי מעבר

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

 

 שנה ג'

 קורסי חובה+ סמינרים

 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

קריאת  4/12  4/12 4/12 י/שנתא'/ב'
 טקסטים*

 

  סמינרים 2 8  8 8 /שנתיא'/ב'

 

 נק"ז 4 -מסלול מדורגקריאת טקסטים:  *

 נק"ז 12 -מסלול מואץ                              
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 הנדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז בשנים א, ב, ג. 30קורסי בחירה נדרשים:  -מסלול מדורג

 נק"ז. 34ימודי ערבית של שנה א' ישלימו קורסי בחירה בהיקף של מלהפטורים * .1

 נק"ז. 38ב' ישלימו קורסי בחירה בהיקף של  -** הפטורים מלימודי ערבית של שנה א' ו

 נק"ז בשנים א, ב, ג. 14קורסי בחירה נדרשים:  -מסלול מואץ

 נק"ז. 18*הפטורים מלימודי ערבית של שנה א' ישלימו קורסי בלירה בהיקף של  .2

 נק"ז. 30** הפטורים מלימודי ערבית של שנה א' וב' ישלימו קורסי בחירה בהיקף של 

 

 נק"ז( 28)חטיבה –הלימודים תכנית 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

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

 124-1-0021 מבוא למזה"ת המודרני 2 2 4 4 'ב 

 חמדומבוא למזה"ת ממ 2 2 4 4 ב'
ועד עליית האימפריה 

 העות'מאנית

124-1-0011 

 

 תנאי מעבר

 לפחות. 65לפחות, ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  56כל קורס הוא ציון  תנאי מעבר ב

 

 שנה ב'

 הנדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

 נים א, ב, גשנק"ז קורסי בחירה ב 12הסטודנטים ילמדו 

 

 תנאי מעבר

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

 

 שנה ג'

 סמינרים +קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר 4   4 /שנתי1/2
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 הנדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

 נים א, ב, גשנק"ז קורסי בחירה ב 12הסטודנטים ילמדו 

 

( ובתנאי שעמדו 147לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומיים ) נק"ז( מיועדת גם 28תוכנית זו )

 בתנאי הקבלה.

 

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון


