יו"ר הוועדה החוגית :פרופ' יובל בן-בסט
הלימודים לתואר שני (מ"א)
מטרת הלימודים
לימודי המ"א מיועדים להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה בתחום לימודי
המזרח התיכון והאסלאם ,ולשפר את יכולת השימוש בכלים ,בתיאוריות
ובשיטות הדרושות ללימוד ולמחקר עצמאיים של ההיבטים ההיסטוריים,
הפוליטיים ,החברתיים ,הכלכליים ,התרבותיים והדתיים של המזה"ת
והאסלאם .לימודי המ"א מתנהלים בשני מסלולים (ר' להלן) והם מושתתים על
עבודה עצמית ועל לימוד במסגרת סמינריונים.
תנאי הקבלה
 .1בעלי תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון והאסלאם ,באוניברסיטת
חיפה ובחוגים מקבילים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ או
בחו"ל ,שציונם המשוקלל הסופי הוא  80לפחות (כולל סטודנטים שסיימו
מסלול חד חוגי בלימודי מזה"ת) ,ולא פחות מ 76 -בחוגם השני.
 .2בוגרים אשר ציונם המשוקלל בחוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
באוניברסיטת חיפה (או בחוג מקביל במוסד אחר) נע בין  80-76ובחוג
השני נע בין  70ל -76-יצטרכו לקבל אישור מיוחד של ועדת המ"א
והרשות ללימודים מתקדמים.
 .3ידע בערבית ספרותית /פרסית /תורכית /שפה זרה אחרת עפ"י החלטת
הועדה ללימודים מתקדמים במסלול א' מחקרי .מועמדים שאף אחת
משפות אלה אינה שפת אמם ולא השתלמו בהו ברמה הנדרשת
במסגרת לימודי התואר הראשון יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת פטור או
בלימודי השלמה.
 .4בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה
בו אינה עברית ,יחייבו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י
האוניברסיטה ,וזאת עד סוף שנת הלימודים הראשונה.
 .5מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות
בעלות שלוחות בישראל אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה,
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יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת  GREאו בלימודי השלמה במסגרת
התואר הראשון.
 .6לועדת הקבלה זכות לזמן מועמדים לראיון אישי ולדחות מועמדים גם אם
ציוניהם עונים על דרישות הקבלה.
מבנה הלימודים
ללימודי התואר השני בחוג שני מסלולים :מסלול א' מחקרי עם תזה (106201-
 )19-01ומסלול ב' ללא תזה ( )106202-19-01אותו ניתן לעשות גם בשנה
([ )106202-19-04מסלול מ"א ללא תזה בשנה].החל משנת הלימודים תש"פ
תופעל גם תוכנית בנ"ל ([ )106202-19-08מסלול מ"א בשנה ללא תזה
באנגלית].
תלמידי מסלול א' נדרשים ללמוד קורסים מתקדמים בהיקף של  32שש"ס (לא
כולל שפות) ולכתוב עבודת גמר מחקרית (תזה) .תלמידי מסלול זה ילמדו שפה
זרה בנוסף ,לשפה שלמדו במסגרת התואר הראשון ,וזאת לפי הצורך ובתאום
עם יו"ר וועדת מ"א.
תלמידי מסלול ב' נדרשים ללמוד קורסים מתקדמים בהיקף של  36שש"ס
ולהיבחן בבחינת גמר.
מסלול זה מיועד בין היתר לסטודנטים שסיימו את לימודי הערבית המדוברת
במסגרת התואר הראשון בחוג או בעלי פטור בערבית מדוברת.
תלמידי מסלול ב' מ"א ללא תזה בשנה נדרשים ללמוד קורסים מתקדמים
בהיקף  36שש"ס (תוכנית מובנת) ולהיבחן בבחינת גמר .הלימודים במסלול זה
מתקיימים יום אחד בשבוע במשך  3סמסטרים (סטודנטים שאינם מגיעים
מתחום המזה"ת יחויבו בלפחות שני קורסי השלמה מתוקשבים עפ"י החלטת
הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים).
 סטודנטים אשר יהיו מעוניינים לעבור בהמשך למסלול עם תזה יהיו
מחויבים בהשלמת ארבע רמות שפה (ערבית ספרותית /פרסית/
תורכית) עד רמת פטור וכן בלימוד קורס טקסטים רלוונטי בכל אחת מן
השפות.
 כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה
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