
 המחלקה לערבית 
 דף מידע לקראת הרישום לשנת הלימודים  תש פ"ב

 תואר שני 
  

 ברוכים הבאים למחלקה לערבית,  

    זה. לתואר השני הן לפי מסלולים: עם תזה ובלי ת הדרישות 

  

 (:  זהעם ת )שני במסלול א' א. תואר 

  מתוך הקורסים במחלקה ש"ש 14השתתפות בקורסים בהיקף של  .1

כלל זה כתיבת שתי מודי התואר השני, ובלערבית המיועדים ללי

 .עבודות סמינריוניות

 

במחלקה לערבית מותנית במעבר ריאיון עם  השני הקבלה ללימודי התואר  .2

יש לפנות   –לתיאום ריאיון  / ראש המחלקה.   יו"ר הוועדה המחלקתית

 למזכירות המחלקה. 

 

יביע  תנאי מרכזי לקבלה ללימודים הוא מציאת מנחה לעבודת המחקר, אשר .3

 . פרטים יינתנו במהלך ריאיון הקבלה.ית/נכונות בכתב להנחות את הסטודנט

 

בכל  השתתפות  בסמינריון המחקר המחלקתי ובפורום תלמידי מחקר  .4

 משנות הלימודים.   אחת

 

ש"ש,   4בקורסים ממחלקות אחרות, עד  ,לפי הצורך ,השתתפות .5

 בהתאם למסלול ההתמחות שייבחר. 

  

במקרים מיוחדים בלבד,   ,ית לתואר שני, אוגלאנ: שפה זרה  לימוד .6

דרושה לצורך כתיבת ראשון ו שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה לתואר

ייעשה  (או בחינת הפטור)פה הזרה . חשוב שלימוד השהמ"את עבוד

 בשלב מוקדם של הלימודים.  

 

 בתחום ההתמחות.   ( תזה ) הגשת עבודת גמר  .7

 (.הגנה על התיזה)בחינת סיום בע"פ  .8

  

 ון זה הוא בנוסף על התקנון הכללי של הלימודים לתואר השני.  תקנ 

 



 

 

  תזה(:ב. תואר שני במסלול ב' )ללא 

ש"ש מתוך הקורסים במחלקה   24השתתפות  בקורסים בהיקף של  .1

לערבית המיועדים ללימודי התואר השני, ובכלל זה כתיבת שלוש 

 עבודות סמינריוניות. 

 

חלקה לערבית מותנית במעבר ריאיון במהשני הקבלה ללימודי התואר  .2

יש   –לתיאום ריאיון  / ראש המחלקה.  עם יו"ר הוועדה המחלקתית

 לפנות למזכירות המחלקה.

 

 משנות הלימודים.  בכל אחתהשתתפות  בסמינריון המחקר המחלקתי  .3

 

   . ש"ש 4בקורסים ממחלקות אחרות, עד  ,לפי הצורך ,השתתפות .4

 

קריאה והבנה   , עד לרמה של(אנגלית לתואר שני)לימוד שפה זרה  .5

ייעשה  (ינת הפטוראו בח)השפה הזרה  שלימוד  בספרות מדעית. חשוב

 בשלב מוקדם של הלימודים.  

 

 

 

תלמידים שנדרשו מהם לימודי השלמה, יתקבלו בשנה הראשונה על  

 השני יידון בסוף שנה א' על פי הישגיהם תנאי. המשך לימודיהם לתואר

    . בקורסי ההשלמה


