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  המחלקה ללימודי המזרח התיכון

  )124 (סימן מחשב

  מטרת הלימודים

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

שיטות ו מטרה וספת היא הקיית מיומויות למידהועד ימיו. שביעית - במאה ההאסלאם  מהופעת וספרות,

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

  

  יםהלימודמבה 

o  יתמחלקתית- דותכ  

o  יתמחלקה ראשיתתכ 

o חטיבת לימודים מורחבת 

  

ל סטודט שקיב יחידות לימוד בערבית פטורים מלימודי ערבית בשה א' (קורס יסודות השפה הערבית). 3בעלי 

   .במחלקה מקורסי הבחירה פטור מחויב בהשלמת הק"ז

  

  ק"ז) 54מחלקתי (- דו –לימודיםהתכית 

 שה א'

  קורסי חובה

שעות  סה"כ שעות סה"כ קודות סמסטר
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

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

האימפריה 
 העות'מאית

124-1-0011 

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

מבוא למזה"ת  2 2 4 4 'ב
 המודרי

124-1-0021 

מבוא לאימפריה  2 2 4 4 ב'
 העות'מאית

124-1-0041 

  124-1-0051  יסודות השפה הערבית   12  -  12  6  שתי
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 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

  הצהריים.הקורס יתקיים ביום ראשון או רביעי בשעות אחר 

  

  תאי מעבר

  לפחות. 65לפחות, ותאי מעבר משה לשה הוא ממוצע ציוים שתי של  56תאי מעבר בכל קורס הוא ציון  

  שה ב

  קורסי חובה

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

מיומויות  2 - 2 2 א'
 למידה

124-1-1321 

   סמיר- פרו 4 - 4 4 א'

ערבית   4    4  4  א'
  למתקדמים א'

 

ערבית  4  4 4 ב'
 למתקדמים ב'

 

  

בסמסטר א' פרו"ס אחד מבין הפרו"סים שיוגדרו במערכת השעות בשה ב' ** סטודט חייב לבחור 

  כפרו"סים מתודולוגיים, וללמוד בצמוד אליו את הקורס "מיומויות למידה".

  

  שה ב'- *לימודי ערבית

רחב בשפה הערבית ומעוייים לקבל פטור מלימודי ערבית למתקדמים בשה ב' יחויב סטודטים בעלי ידע 

  בבחיה. תיאום ייעשה מול המזכירות.

  

  תאי מעבר

  לפחות. 65לפחות, ותאי מעבר משה לשה הוא ממוצע ציוים שתי של  56תאי מעבר בכל קורס הוא ציון  

  שה ג'

  סמירים +קורסי חובה

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

קריאת  4 - 4 4 שתי/1/2
 טקסטים

 

  סמיר 4 - 4 4 שתי/1/2

  הדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 
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ג'. יתן לבחור שיעורים מהמחלקה למזה"ת - שיעורי הבחירה במחלקה מיועדים לסטודטים בשים א', ב' ו

  ).ובאישור המזכירות ערבית (לבעלי ידע בשפה הערביתוהחטיבה לשפה ותרבות 

  

פטור מלימודי הערבית (משה א' או ב') מחייב בהשלמת הק"ז  ק"ז קורסי בחירה 10הסטודטים ילמדו 

  ).137) והחטיבה לשפה ותרבות ערבית (124מקורסי הבחירה של המחלקה למזה"ת (

  'ה אק"ז. 16 –לפטורים מלימודי ערבית ש 

  'ה בק"ז. 24 –לפטורים מלימודי ערבית ש  

  

  דוברי ערבית שפת אם*

סטודטים דוברי ערבית שפת אם פטורים מלימודי ערבית בשה א+ב (מתחילים ומתקדמים) מחויבים 

  ק"ז מקורסי הבחירה במחלקה. 24בהשלמת 

  

 ק"ז) 80מחלקה ראשית  (לימודי המזרח התיכון כ

קבלה למסלול ראשי קבעת בעת קבלה ללימודים באמצעות המחלקה (ולא באמצעות מדור רישום), על   

  הסטודט להגיש טופס מעבר בכתב לועדת הוראה של המחלקה (טופס יתן להוריד באתר המחלקה).

  יתן לעבור למחלקה ראשית גם עד תום שה א' באישור ועדת הוראה.

   

  שה א'

  קורסי חובה

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

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

האימפריה 
 העות'מאית

124-1-0011 

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

מבוא למזה"ת  2 2 4 4 'ב
 המודרי

124-1-0021 

מבוא לאימפריה  2 2 4 4 ב'
 העות'מאית

124-1-0041 

  124-1-0051  יסודות השפה הערבית   12  -  12  6  ב'

  

 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 
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 תאי מעבר

  לפחות. 65לפחות, ותאי מעבר משה לשה הוא ממוצע ציוים שתי של  56תאי מעבר בכל קורס הוא ציון  

  

  שה  ב'

  קורסי חובה

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

מיומויות  2 - 2 2 א'
 למידה

124-1-1321 

   פרו"סים** 2 8 - 8 8 שתי/א'/ב'

ערבית   4  -  4  4  א'
  למתקדמים א'

 

ערבית  4 - 4 4 ב'
 למתקדמים ב'

 

  

**הסטודטים רשאים להשלים את לימודי הפרו"ס בשים ב' וג', אולם כל סטודט חייב לבחור בשה ב' 

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

  אליו את הקורס "מיומויות למידה".

  

 תאי מעבר

  לפחות. 65לפחות, ותאי מעבר משה לשה הוא ממוצע ציוים שתי של  56מעבר בכל קורס הוא ציון  תאי 

 שה ג'

  קורסי חובה+ סמירים

  

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

קריאת  4  4 4 שתי/א'/ב'
 טקסטים*

 

  סמירים 2 8  8 8 שתי/א'/ב'

  

  הדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

במחלקה מיועדים לסטודטים בשים א', ב' וג'. יתן לבחור שיעורים מהמחלקה למזה"ת שיעורי הבחירה 

  ).ובאישור המזכירות והחטיבה לשפה ותרבות ערבית (לבעלי ידע בשפה הערבית

בשיעורי קריאת טקסטים ק"ז. יש אפשרות להמיר חלק מקורסי בחירה  28היקף קורסי הבחירה היו 

  תאימים (דרש אישור ועדת הוראה).מ
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) 124פטור מלימודי הערבית (משה א' או ב') מחייב בהשלמת הק"ז מקורסי הבחירה של המחלקה למזה"ת (

  .ובאישור המזכירות )137והחטיבה לשפה ותרבות ערבית (

  'ה אק"ז. 34 –לפטורים מלימודי ערבית ש 

  'ה בק"ז. 42 –לפטורים מלימודי ערבית ש  

  

  דוברי ערבית שפת אם*

סטודטים דוברי ערבית שפת אם פטורים מלימודי ערבית בשה א+ב (מתחילים ומתקדמים) מחויבים 

  ק"ז מקורסי הבחירה במחלקה. 24בהשלמת 

  

   



 

72 

 

  ק"ז) 28(חטיבה –הלימודים תכית 

  וחטיבה המתמקדת ביהודים ווצרים בחברות מוסלמיות*.מוצעות שתי אפשרויות: חטיבה בדגש כללי 

  בחטיבה אין לימודי השפה הערבית.

  

 שה א'

  קורסי חובה

שעות  סה"כ שעות סה"כ קודות סמסטר
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

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

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

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

 העות'מאית

124-1-0011 

  

 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

  

  תאי מעבר

  לפחות. 65לפחות, ותאי מעבר משה לשה הוא ממוצע ציוים שתי של  56תאי מעבר בכל קורס הוא ציון  

  

  שה ג'

  סמירים +קורסי חובה

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

  סמיר 4   4 שתי/1/2

  

  הדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

  א, ב, גים שק"ז קורסי בחירה ב 12הסטודטים ילמדו 

  

  חטיבה בדגש על יהודים ווצרים בחברות מוסלמיות

המעוייים בחטיבה בדגש על לימודי יהודים ווצרים בתרבויות האסלאם דרשים לתאם ייעוץ מוקדם 

  במחלקה.

  יש לקחת את קורס הליבה "יהודים ווצרים בתרבויות האסלאם".

  האישי.ב', תקבע בייעוץ - חלוקת הקורסים במהלך השים א' ו
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) ובתאי שעמדו 147ק"ז) מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומיים ( 28תוכית זו (

  בתאי הקבלה.

  

  

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון


