
 דף הנחיות לתואר שני

 

כים הבאים למחלקה לערבית,  ברו

 

 הדרישות לתואר השני הן לפי מסלולים: עם תיזה ובלי תיזה. 

 

 א. תואר שני במסלול א' )עם תיזה(:

ש"ש מתוך הקורסים במחלקה לערבית המיועדים ללימודי  14השתתפות בקורסים בהיקף של 

  , מתוכן: "עבודה עצמאית במחקר".נריוניותהתואר השני, ובכלל זה כתיבת שתי עבודות סמי

1. 

 .2 משנות הלימודים. בכל אחתובפורום תלמידי מחקר השתתפות  בסמינריון המחקר המחלקתי 

ש"ש, בהתאם למסלול ההתמחות  4השתתפות לפי הצורך בקורסים ממחלקות אחרות, עד 

  שייבחר.

3. 

חדים בלבד, שפה מודרנית אחרת שלא לימוד שפה זרה )אנגלית לתואר שני, או במקרים מיו

נלמדה לתואר ראשון והדרושה לצורך כתיבת המ"א( עד לרמה של קריאה והבנה בספרות 

 לימוד השפה הזרה )או בחינת הפטור( ייעשה בשלב מוקדם של הלימודים.שמדעית. חשוב 

4. 

 .5 הגשת עבודת גמר )תיזה( בתחום ההתמחות.

 .6 זה"(.בחינת סיום בע"פ )"הגנה על התי

 

 תקנון זה הוא בנוסף על התקנון הכללי של הלימודים לתואר השני. 

 

 ב. תואר שני במסלול ב' )ללא תיזה(:

 דרישות:

ש"ש מתוך הקורסים במחלקה לערבית המיועדים ללימודי  24השתתפות  בקורסים בהיקף של 

 ש עבודות סמינריוניות.והתואר השני, ובכלל זה כתיבת של

1. 

 .2 משנות הלימודים. בכל אחתהשתתפות  בסמינריון המחקר המחלקתי 

לימוד שפה זרה )אנגלית לתואר שני(, עד לרמה של קריאה והבנה בספרות מדעית. חשוב 

 שלימוד השפה הזרה  )או בחינת הפטור( ייעשה בשלב מוקדם של הלימודים.

3. 

 .4 בחינת מ"א.

 

 

 תחומי ההתמחות לתואר שני הנם:

 א( ת האסלאםתרבו

 ב( היסטוריה של האסלאם

 ג( הגות מוסלמית

 ד( ספרות ערבית קלאסית

 ה( ספרות ערבית מודרנית

 ו( יהודית-ערבית

 ז( בלשנות ודקדוק
 

 

 

 



 

 תנאי קבלה לתואר שני:

 

לפחות. המחלקה תוכל לדרוש  80יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון בערבית בציון ממוצע של 

ממי שסיים ערבית כמקצוע ראשי, אם הוא בוחר בתחום התמחות שאין לו בו הכשרה לימודי השלמה 

ממוסד  B.Edמספקת, או שעברו שנים אחדות מאז סיים לימודיו, או שקיבל תואר ראשון או תואר 

 אקדמי מוכר אחר, בהתאם לכל מקרה.

1. 

ודיהם לתואר במקצוע , או שלמדו ערבית כחלק משמעותי מלימתלמידים שלמדו ערבית כמקצוע משני

 בקורסי השלמה בהתאם להישגיהםויימצאו מתאימים ללימודי התואר השני בערבית, יחוייבו  אחר,

 בלימודים.

2. 

תלמידים שנדרשו מהם לימודי השלמה, יתקבלו בשנה הראשונה על תנאי. המשך לימודיהם לתואר 

  השני יידון בסוף שנה א' על פי הישגיהם.

 

 

 


