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 המחלקה ללימודי המזרח התיכון

 )124(סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

המחלקה ללימודי המזרח התיכון מעניקה ידע על המזרח התיכון במגוון היבטים: היסטוריה, פוליטיקה, 

חברה, דת, תרבות, כלכלה, שפות וספרות, מהופעת האסלאם במאה השביעית ועד ימינו. מטרה נוספת היא 

למידה ושיטות מחקר בהיסטוריה, במדעי התרבות ובמדעי החברה, וטיפוח חשיבה הקניית מיומנויות 

 ביקורתית. כמו כן, המחלקה שמה דגש על לימוד השפה הערבית בגישה חדשנית ככלי מחקר ותקשורת.

 מבנה הלימודים

o נק"ז) 54מחלקתית (-תכנית דו 

o ) נק"ז) 80תכנית מחלקה ראשית 
o ) נק"ז) 28חטיבת לימודים מורחבת 

 תכנית הלימודים

 נק"ז) 54מחלקתית (-תכנית דו

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למזרח התיכון:  2 2 4 4 א'
מהנביא מוחמד ועד עליית 

 האימפריה העות'מאנית

124-1-0011 

 124-1-0031 מבוא לדת האסלאם30T 2 2 4 4 א'

בערבית: מיומנויות  ערבית 6 - 6 3 א'
 יסוד

124-1-0137 

מבוא למזרח התיכון  2 2 4 4 ב'
 המודרני

124-1-0021 

האימפריה מבוא לתולדות  2 2 4 4 ב'
 העות'מאנית

124-1-0041 

ערבית בערבית: מיומנויות  6 - 6 3 ב'
 תקשורת

124-1-0051 

 תנאי מעבר

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

http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
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 שנה ב

 קורסי חובה

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

  סמינר-פרו 4 - 4 4 א'/ב'/שנתי

ערבית  6  6 3 א'
בערבית: 
מיומנויות 

 למידה ומחקר

124-1-0448 

ערבית  6  6 3 ב'
בערבית: 
מיומנויות 

 הבעה ויצירה

124-1-0178 

 תנאי מעבר

 לפחות. 65של לפחות, ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי  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

קריאת  4 - 4 4 א'/ב'/שנתי
 טקסטים

 

קורס בחירה  2 - 2 2 א'/ב'/שנתי
מהחטיבה 

לשפה ותרבות 
 )137ערבית (

 

  סמינר 4 - 4 4 א'/ב'/שנתי

 קורסי בחירה
 הבחירה במחלקה מיועדים לסטודנטים בכל השנים.שיעורי  

 נק"ז. 12מחלקתית היקף נקודות הזכות בשיעורי הבחירה הינו -בתכנית דו 

 נק"ז. 18לפטורים מלימודי ערבית שנה א' היקף נקודות הזכות בשיעורי הבחירה הינו  

 לפטורים מלימודי ערבית שנים א' וב' או דוברי ערבית שפת אם, היקף נקודות הזכות בשיעורי הבחירה  

 נק"ז. 24הינו 

 
 
 

 לימודי הערבית
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יחידות לימוד בערבית או בעלי רקע בערבית במסגרות אחרות (כשפה שנייה, לא כשפת אם) נדרשים  5מסיימי 

פה) במטרה לקבוע את רמת הידע שלהם ולהתאים את תכנית -לעבר בחינת בקיאות בערבית (בכתב ובעל

במחלקה) הם יהיו  הלימודים. אם יימצא שהם זכאים לפטור מלימודי ערבית (בסמכות אחראי לימודי הערבית

חייבים בהשלמת נק"ז מקורסי "קריאת טקסטים" או קורסי הבחירה של המחלקה ללימודי המזרח התיכון 

). בחירת הקורסים תעשה בתיאום מול מזכירות המחלקה 137) ו/או החטיבה לשפה ותרבות ערבית (124(

 ואחראי לימודי הערבית במחלקה.

 

 דוברי ערבית שפת אם

נק"ז מקורסי  24סטודנטים דוברי ערבית שפת אם פטורים מלימודי ערבית בשנים א' וב' ומחויבים בהשלמת 

 הבחירה במחלקה. אין פטור מקורסי "קריאת טקסטים".

 

 נק"ז) 80ראשית  ( תכנית מחלקה
דת הקבלה למסלול ראשי נקבעת באמצעות המחלקה (ולא דרך מדור רישום). על הסטודנט/ית להגיש לווע 

 הוראה של המחלקה טופס מעבר בכתב במזכירות המחלקה. ניתן לעבור למחלקה ראשית עד תום שנה א'.

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למזרח התיכון:  2 2 4 4 א'
מהנביא מוחמד ועד עליית 

 האימפריה העות'מאנית

124-1-0011 

 124-1-0031 מבוא לדת האסלאם30T 2 2 4 4 א'

ערבית בערבית: מיומנויות  6 - 6 3 א'
 יסוד

124-1-0137 

התיכון מבוא למזרח  2 2 4 4 ב'
 המודרני

124-1-0021 

מבוא לתולדות האימפריה  2 2 4 4 ב'
 העות'מאנית

124-1-0041 

ערבית בערבית: מיומנויות  6 - 6 3 ב'
 תקשורת

124-1-0051 

 

 תנאי מעבר

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

 שנה  ב'

http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
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 חובה קורסי
 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינרים-פרו 2 8 - 8 8 א'/ב'/שנתי

ערבית בערבית:  6 - 6 3 א'
מיומנויות למידה 

 ומחקר

124-1-0448 

ערבית בערבית:  6 - 6 3 ב'
מיומנויות הבעה 

 ויצירה 

124-1-0178 

 סמינר בשנים ב' וג'.-ניתן להשלים את לימודי הפרו

 תנאי מעבר

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

 

 שנה ג'

 קורסי חובה

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

קריאת  4  4 4 א'/ב'/שנתי
 טקסטים

 

  סמינרים 2 8  8 8 א'/ב'/שנתי

קורס בחירה  2 - 2 2 א'/ב'/שנתי
מהחטיבה 

לשפה ותרבות 
 )137ערבית (

 

 

 קורסי בחירה

 שיעורי הבחירה במחלקה מיועדים לסטודנטים בכל השנים.

 נק"ז. 30בתכנית מחלקה ראשית היקף נקודות הזכות בשיעורי הבחירה הינו 

 נק"ז. 36לפטורים מלימודי ערבית שנה א' היקף נקודות הזכות בשיעורי הבחירה הינו 

 לפטורים מלימודי ערבית שנים א' וב' או דוברי ערבית שפת אם, היקף נקודות הזכות בשיעורי הבחירה 

 נק"ז. 40הינו 
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 לימודי הערבית

יחידות לימוד בערבית או בעלי רקע בערבית במסגרות אחרות (כשפה שנייה, לא כשפת אם) נדרשים  5מסיימי 

פה) במטרה לקבוע את רמת הידע שלהם ולהתאים את תכנית -לעבר בחינת בקיאות בערבית (בכתב ובעל

במחלקה) הם יהיו  הלימודים. אם יימצא שהם זכאים לפטור מלימודי ערבית (בסמכות אחראי לימודי הערבית

חייבים בהשלמת נק"ז מקורסי "קריאת טקסטים" או קורסי הבחירה של המחלקה ללימודי המזרח התיכון 

). בחירת הקורסים תעשה בתיאום מול מזכירות המחלקה 137) ו/או החטיבה לשפה ותרבות ערבית (124(

 ואחראי לימודי הערבית במחלקה.

 

 דוברי ערבית שפת אם

נק"ז מקורסי  24ערבית שפת אם פטורים מלימודי ערבית בשנים א' וב' ומחויבים בהשלמת  סטודנטים דוברי

 הבחירה במחלקה. אין פטור מקורסי "קריאת טקסטים".
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 נק"ז) 28חטיבת לימודים מורחבת (

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 124-1-0031 מבוא לדת האסלאם30T 2 2 4 4 א'

מבוא למזרח התיכון  2 2 4 4 ב'
 המודרני

124-1-0021 

מבוא לתולדות  2 2 4 4 ב
  תהאימפריה העות'מאני

124-1-0041 

 

 תנאי מעבר

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

 

 שנה ג'

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

  סמינר 4   4 א'/ב'/שנתי

 קורסי בחירה 

 במחלקה מיועדים לסטודנטים בכל השנים.שיעורי הבחירה 

 נק"ז. 12בתכנית חטיבת לימודים מורחבת היקף נקודות הזכות בשיעורי הבחירה הינו 

 

 חטיבה בדגש על יהודים ונוצרים בחברות מוסלמיות

 המעוניינים בחטיבה בדגש על לימודי יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם נדרשים לתאם ייעוץ 

 מוקדם במחלקה.

 ב', תקבע בייעוץ האישי.-חלוקת הקורסים במהלך השנים א' ו

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

 בתנאי הקבלה.

 

 חובה לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
 

http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam

