החוג להיסטוריה של המזרח התיכון מציע תוכנית לימודים מגוונת במסלול דו חוגי אשר מעניק
לבוגרים הבנה עמוקה ורחבה של תהליכים הקורים במזרח התיכון בפרט ובעולם האסלאם בכלל
מעליית האסלאם ועד ימינו .התוכנית כוללת לימודי שפות מזרח תיכוניות כגון ערבית ספרותית,
ערבית מדוברת ,פרסית ותורכית ומעניקה לבוגרים תואר פרקטי המאפשר המשך לימודים ומחקר
אוניברסיטאות ,עבודה במגוון משרות ממשלתיות ,בשירות החוץ ואף במגזר הפרטי.
רשימת הקורסים
מבוא -התקופה המוסלמית הקלאסית
כתיבה מדעית
מבוא – האימפריה העות'מאנית
מבוא לדת אסלאם
תרגיל מתודולוגי (אוריינות מידע)
מבוא המזרח התיכון לאחר מלחמת העולם הראשונה
אקטואליה
כלכלת המזרח התיכון
שני סמינריונים
שני סיורים לימודיים

–  4נ"ז
–  2נ"ז
–  4נ"ז
–  4נ"ז
–  2נ"ז
–  4נ"ז
–  2נ"ז
–  4נ"ז
–  12נ"ז
–  2נ"ז




יש לבחור שפה אחת מזה"ת (פרסית/תורכית/ערבית מדוברת) 8 -נ"ז
תוכנית הלימודים ומערכת השעות תתואם אישית בפגישה עם ראש החוג
כדי שהיקפה לא יחרוג מ 48 -נ"ז.



קורסים ייחודיים של התוכנית למדעי הרוח הדיגיטליים  12נ"ז במסגרת התוכנית למדעי
הרוח הדיגיטליים.

רצ"ב תוכנית הלימודים בעמוד הבא
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החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם אוניברסיטת חיפה  31905טל' 04-8249322
פקס 04-8249712 :

שנה א' קורסי חובה
שם הקורס

מס' הערות
נ"ז
4
רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית
3
רק לתלמידי מסלול ערבית מדוברת
2
רק לסטודנטים המעוניינים במסלול עם השפה הפרסית /תורכית
2
4

מבוא -התקופה המוסלמית הקלאסית
ערבית ספרותית רמה א'
ערבית מדוברת מתחילים א'
פרסית/תורכית מתחילים חלק א'
מבוא – לתקופות האימפריות הגדולות והאימפריה
העות'מאנית
כתיבה מדעית
מבוא לדת אסלאם
ערבית ספרותית רמה ב'
ערבית מדוברת מתחילים ב'
פרסית/תורכית מתחילים ב'

2
4
3
2
2

סיור לימודי
תרגיל מתודולוגי (אוריינות מידע)
היסטוריה עולמית
סה"כ נ"ז מסלול ערבית ספרותית
סה"כ נ"ז מסלול ערבית מדוברת
סה"כ נ"ז מסלול פרסית  /תורכית
סה"כ נ"ז מסלול לדוברי ערבית שפת אם

2
2
4
28
26
26
22

רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית
רק לתלמידי מסלול ערבית מדוברת
רק לסטודנטים המעוניינים במסלול עם השפה הפרסית/
תורכית

שנה ב' קורסי חובה
קורס מתקדם  /תרגיל היסטורי

מס'
נ"ז
2

שם הקורס

מבוא המזרח התיכון לאחר מלחמת העולם הראשונה
ערבית ספרותית רמה ג'
ערבית מדוברת מתקדמים א'
פרסית/תורכית מתקדמים א'

4
3
2
2

כלכלת מזרח תיכון
אקטואליה

4
2

ערבית ספרותית רמה ד'
ערבית מדוברת מתקדמים ב'
פרסית/תורכית מתקדמים ב'

3
2
2

סה"כ נ"ז מסלול ערבית ספרותית
סה"כ נ"ז מסלול ערבית מדוברת
סה"כ נ"ז מסלול פרסית  /תורכית
סה"כ נ"ז מסלול לדוברי ערבית שפת אם

16
12
12
10
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הערות
קורס חובה ,יש לבחור בין תרגיל היסטורי /קורס מתקדם
בסמסטר א' או אקטואליה בסמסטר ב'
רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית
רק לתלמידי מסלול ערבית מדוברת
רק לסטודנטים המעוניינים במסלול עם השפה הפרסית/
תורכית
קורס חובה ,יש לבחור בין תרגיל היסטורי /קורס מתקדם
בסמסטר א' או אקטואליה בסמסטר ב'
רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית
רק לתלמידי מסלול ערבית מדוברת
רק לסטודנטים המעוניינים במסלול עם השפה הפרסית/
תורכית

החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם אוניברסיטת חיפה  31905טל' 04-8249322
פקס 04-8249712 :

שנה ג' קורסי חובה
שם הקורס
שני סמינריון
טכסטים למסיימי רמה ד' בערבית ספרותית
טכסטים לדוברי ערבית שפת אם
סה"כ נ"ז מסלול ערבית ספרותית
סה"כ נ"ז מסלול ערבית מדוברת
סה"כ נ"ז מסלול פרסית
סה"כ נ"ז מסלול תורכית
סה"כ נ"ז מסלול לדוברי ערבית שפת אם
מסלול לימוד
מסלול דו-חוגי הכולל  4רמות בערבית ספרותית  +טכסטים
למסיימי רמה ד'
מסלול דו-חוגי בשפה הפרסית
מסלול דו-חוגי בשפה תורכית
מסלול דו-חוגי עם ערבית מדוברת ברמות מתחילים ומתקדמים
מסלול דו-חוגי ללא לימודי ערבית  -לדוברי ערבית שפת-אם

جبل الكرمل – حيفا 31905

מס' הערות
נ"ז
12
רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית
4
4
16
12
12
12
16
קורסים נוספים במסגרת התואר
בהתאמה אישית עם מזכירות החוג
 12נ"ז במסגרת תוכנית הלימודים מדעי הרוח הדיגיטלי
 2נ"ז (דרך הרוח)
 12נ"ז במסגרת תוכנית הלימודים מדעי הרוח הדיגיטלי
 2נ"ז (דרך הרוח)
 12נ"ז במסגרת תוכנית הלימודים מדעי הרוח הדיגיטלי
 2נ"ז (דרך הרוח)
בהתאמה אישית עם מזכירות החוג

החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם אוניברסיטת חיפה  31905טל' 04-8249322
פקס 04-8249712 :

