המחלקה ללימודי המזרח התיכון -איתך לאורך כל הדרך
דואר אלקטרוניmideast.dept@biu.ac.il :
טלפון03-5317407 :
פקס03-7384168 :
דף פייסבוק מחלקתי' :המחלקה ללימודי המזרח התיכון ,אוניברסיטת בר אילן'
לתלמידנו החדשים והותיקים  -ברוכים הב אים!
שלום רב,
דפים אלו נועדו לסייע לכם בעריכת תכנית הלימודים .במידה ותתקשו בבניית המערכת ,הנכם
מוזמנים להתקשר אלינו לטל' המופיע לעיל או לחילופין לפנות אלינו במייל הנ"ל ואנו נשמח
לסייע לכם .בברכת שנה"ל פורה ומוצלחת!
הצוות המנהלי.
*דפים אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

מי זכאי לקבל תואר ראשון? על מנת לקבל זכאות לתואר ראשון יש צורך במינימום  64ש"ש
במהלך שנות התואר.
מהם החובות הנוספים הנדרשים לקבלת התואר? מעבר לקורסים שתלמדו במחלקה ,עליכם
לברר את חובותיכם בלימודי יסוד ביהדות ,באנגלית והאם הנכם נדרשים במבחן הבעה\עברית.
ניתן להתייעץ על כך עם המרכזייה .*9392
מהם 'קורסים כלליים'? כדי להגיע למכסת הנקודות הנדרשת לקבל התואר ,על הסטודנט ללמוד
קורסים ממגוון רחב הקיים באוניברסיטה וכך להיחשף לתחומים שונים.
איך אדע כמה 'קורסים כלליים' עליי ללמוד במהלך התואר? היקף הקורסים הכלליים נקבע
בהתאם למסלול הלימודים של הסטודנט ומטרתו לסייע לסטודנט להגיע למינימום  64ש"ש
הנדרשים .סטודנט שהחל לימודיו החל משנה"ל תשע"ז נדרש במינימום  2ש"ש קורסים
כלליים/העשרה.
חשוב ,סטודנט שילמד את הקורס 'ערבית למתקדמים' בבר אילן בהיקף  4ש"ש ,זכאי להחשיב
קורס זה כקורס כללי בהיקף  4ש"ש.

תואר ראשון
בכל מסלול מחולקים הלימודים באופן הבא:
 )1מבואות:
מדובר בקורסי חובה אותם יש ללמוד בשנה א'.
 )2קורסים מתקדמים:
כל סטודנט חייב ללמוד קורסים מתקדמים משני סוגים:
א .הרצאות-
קורסים אלו חייבים בבחינה בלבד  ,וניתן לחלק אותם על פני שנים ב' ו-ג'.
קורסי ההרצאות מתחלקים לשתי תקופות  -הרצאות על תקופת ימי הביניים
והרצאות על תקופת העת החדשה.
מספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול (ראו פירוט בהמשך).
ב .פרוסמינריון-
קורסים אלו חייבים במבחן ובעבודה ,ולעיתים אף נדרש רפרט .ניתן לחלק אותם על
פני שנים ב' ו-ג'.
קורסי הפרוסמינריון מתחלקים לשתי תקופות  -פרוסים על תקופת ימי הביניים
ופרוסים על תקופת העת החדשה.
מספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול (ראו פירוט בהמשך).


המלצת המחלקה היא לסיים את דרישות הפרוסמנריונים בשנת הלימודים השניה ,כדי
לשפר את סיכויי ההצלחה בסמינרים בשנה ג'.
 )3סמינרים-
נלמדים בשנת הלימודים השלישית ובסיומה מחויבים בהגשת עבודה סמינריונית,
ולעיתים גם רפרט.
הסמינרים מתחלקים לשתי תקופות -סמינרים על תקופת ימי הביניים וסמינרים על
תקופת העת החדשה.
מספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול (ראו פירוט בהמשך).
 )4חובת השפה הערבית-
כל סטודנט במחלקה חייב להגיע לרמת פטור בלימודי השפה הערבית.
כל סטודנט נדרש לקחת קורס ערבית מתחילים בהיקף  6ש"ש (אשר אינו מקנה נ"ז ואינו
נכנס לממוצע) בשנה א.
בשנה ב' ,על הסטודנט להמשיך לקורס ערבית מתקדמים בהיקף  4ש"ש ,קורס זה נחשב
כקורס כללי בהיקף  4ש"ש ונכנס לממוצע.
(הבהרה :מי שלומד את הקורס ערבית למתקדמים בבר אילן ,זכאי להשתמש בנקודות
אלה כקורסים כלליים).

סטודנטים הפטורים מלימודי ערבית מתחילים ומתקדמים:
 סטודנט אשר עבר בלימודיו התיכוניים בגרות בשפה הערבית בהיקף של  5יחדות
(בציון  70ומעלה) או בהיקף של  4יחידות (בציון  80ומעלה) מקבל פטור
אוטומטי מלימודי ערבית מתחילים ומתקדמים.
 סטודנט שערבית הינו שפת האם שלו מקבל פטור מלימודי ערבית מתחילים
ומתקדמים.
 )5קורסים נוספים למסלול המורחב -נלקחים בשנה ג'
א .קריאת טקסטים בערבית קלאסית ובערבית מודרנית  -קורסים הנלקחים דרך
המחלקה לערבית והינם חובה לתלמידי המורחב.
ב .שפה זרה נוספת או קורסי בחירה מחוץ למחלקה-
ניתן לבחור באחת מאפשרויות אלה:
 )1קורס שפה פרסית  -בהיקף  4ש"ש.
 )2קורסים ממחלקות אחרות מתוך רשימה ספציפית (נושאים הקשורים למזה"ת
ונבחרו על ידי המחלקה) בהיקף  4ש"ש.
הנחיות נוספות:
 )1קורס הנלקח כהרצאה לא יוכל להילקח שנית כפרוסמינריון ולהפך!
 )2סטודנטים הלומדים דו-ראשי מובנה מזה"ת וערבית:
נדרשים לקחת את הקורס "מבוא לדת האיסלאם" ( )36-120דרך המחלקה לערבית במקום
הקורס "מבוא לתולדות האיסלאם" ( )19-101במחלקה למזה"ת ובמקומו עליהם להוסיף קורס
בחירה נוסף בימי-הביניים במחלקה למזה"ת בהיקף  2ש"ש (כלומר ,סה"כ  4ש"ש הרצאות
בחירה בנושא ימי הביניים).
 )3סטודנטים הלומדים מסלול ראשי ודו-ראשי:
יש לשים לב כאשר נרשמים באשכול הסמינריונים ,חובה לקחת סמינריון אחד של עת חדשה
לפחות .לא ניתן לקחת  2סמינריונים של ימה"ב .ניתן לזהות סמינריון ימה"ב המתחיל בקוד
 19-600ואילך וסמינריון עה"ח מתחיל בקוד  19-700ואילך.
 )4סטודנטים הלומדים דו-ראשי מובנה תקשורת ומזה"ת:
חייבים לקחת קורס "דמות האוריינטלי בקולנוע המערבי" ( )19-593-01בנוסף לכל חובות מסלול
הדו-ראשי מזה"ת .הקורס נלקח בשנה ב' או ג'.

מספר הקורסים הנדרש לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במחלקה עד שנת תשע"ו (כולל):
מורחב

ראשי

דו-ראשי
לא מובנה

דו-ראשי
מובנה

משני

מבואות

 4מבואות

 4מבואות

 4מבואות

 4מבואות

 3מבואות

הרצאות ימה"ב

 3הרצאות

 2הרצאות

הרצאה 1

הרצאה 1

הרצאה 1

הרצאות עה"ח

 6הרצאות

 5הרצאות

 4הרצאות

 3הרצאות

 2הרצאות

פרוס ימה"ב

פרוס 1

פרוס 1

פרוס 1

פרוס 1

-----------

פרוס עה"ח

 2פרוסים

פרוס 1

פרוס 1

פרוס 1

פרוס 1

סמנריונים

 1ימה"ב
 2עה"ח

 1עה"ח

 1עה"ח

 1עה"ח

 1עה"ח

נוסף
סמנריון
ימה"ב או עה"ח

סמנריון נוסף ימה"ב
או עה"ח

סמנריון נוסף ימה"ב
או עה"ח

סמנריון נוסף ימה"ב
או עה"ח

קורסים מערבית

 2קורסים

-----------

-----------

-----------

-----------

קורס שפה או 2
קורסים מחוץ
למחלקה

-----------

-----------

-----------

-----------

שפה נוספת
קורסי בחירה

או

מספר הקורסים הנדרש לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במחלקה החל משנת תשע"ז:
מורחב

דו-ראשי
מובנה

דו-ראשי
לא מובנה

מבואות

 4מבואות

 4מבואות

 4מבואות

הרצאות
ימה"ב

 3הרצאות

הרצאה 1

הרצאה 1

הרצאות
עה"ח

 6הרצאות

 4הרצאות

 5הרצאות

(כאשר אחת מהם בהיקף  1ש"ש (כאשר אחת מהם בהיקף 1
ש"ש וארבע בהיקף של  2ש"ש)
ושלוש בהיקף של  2ש"ש)

פרוס ימה"ב

פרוס 1

פרוס 1

פרוס 1

פרוס עה"ח

 2פרוסים

פרוס 1

פרוס 1

סמנריונים

 1ימה"ב
 2עה"ח

 2סמנריונים:
 1עה"ח

 2סמנריונים:
 1עה"ח

 1סמנריון נוסף ימה"ב או עה"ח

 1סמנריון נוסף ימה"ב או עה"ח

קורסים
מערבית

 2קורסים

-----------

-------------

קורס שפה או קורסים
מחוץ למחלקה בהיקף 4
ש"ש.

-----------

-------------

שפה
או
בחירה

נוספת
קורסי

תואר שני
לימודי התואר השני במחלקה ללימודי המזרח התיכון קיימים בשני מסלולים:
מסלול א' הכולל הגשת עבודת גמר ומסלול ב' ללא הגשת עבודת גמר.
מסלול א' (כולל תיזה)
תכלית לימודי התואר השני במסלול א' הינה להביא את הסטודנט ליכולת לכתוב עבודת מחקר
מדעית שיש בה משום תרומה לתחום המחקר .התלמידים חייבים לבחור מנחה ולהגיש הצעת
מחקר (ל תיזה) עד תום שנת לימודיהם הראשונה .ההוראות הכלליות לכתיבת עבודת הגמר
מצויות בתקנון הוועדה לתואר שני.
בנוסף לעבודה חייבים הסטודנטים במכסה של  6קורסים ,בחלוקה כדלהלן:


מבוא למחקר מתקדם בתולדות המזרח התיכון ( 2ש"ש) -על התלמיד להגיש רפרט בע"פ
ובכתב.



סמינריון לתואר שני ( 2ש"ש) – על התלמיד להגיש עבודה סמינריונית.



 2קורסים לתואר שני ( 4ש"ש) – על התלמיד להגיש רפרט בע"פ בכל קורס.



קורס בחירה במחלקה לערבית ( 2ש"ש) – על פי חובות המחלקה המארחת.



פרסית או תורכית ( 4ש"ש)  -תלמידים שלמדו אחת משפות אלו בזמן התואר הראשון בבר
אילן יקבלו הכרה בלימודים קודמים.

בנוסף ,הסטודנטים חייבים באנגלית לתואר שני על פי הדרישות הכלליות לתואר שני ובלימודי
יסוד ביהדות .ניתן להתייעץ על כך עם היחידה לאנגלית ( )efl.unit@biu.ac.il ,03-5318237ועם
ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות ()yesod@biu.ac.il ,03-5318361
מסלול ב'(בלי תיזה)
הסטודנטים חייבים במכסת לימודים של  11קורסים ,בחלוקה כדלהלן:


 6הקורסים של מסלול א' ,כמפורט לעיל.



סמינריון נוסף לתואר שני ( 2ש"ש) – על התלמיד להגיש עבודה סמינריונית.



סמינריון בחירה מהמחלקה ( 2ש"ש) – על התלמיד להגיש עבודה סמינריונית.

בנוסף ,הסטודנטים חייבים באנגלית לתואר שני על פי הדרישות הכלליות לתואר שני ובלימודי
יסוד ביהדות .ניתן להתייעץ על כך עם היחידה לאנגלית ( )efl.unit@biu.ac.il ,03-5318237ועם
ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות ()yesod@biu.ac.il ,03-5318361

בהצלחה!

