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 חוגי(, חוג לימודים למ"א ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה-א )דו"חוג לימודים לב

 אהרון גבע קלינברגרראש החוג: פרופ' 

 ט"תשע –( א"ב) ראשון לתואר הלימודים

 

 הלימודים מטרת

 בספרות, ורבדיה תקופותיה על הערבית בלשון הסטודנטים ידע את ולהעמיק להרחיב -
 .האסלאם ובתרבות, והמודרנית הקלאסית הערבית

 חקרל והמודרניות המסורתיות הגישות מכלול להבנת הסטודנטים את להכשיר -
 .ודקדוקה הערבית הלשון

 ותוגיש למיניהן ספרותיות ותופעות יצירות לניתוח כלים לסטודנטים הקנותל -
 .והעיונית היפה הספרות חקרב ולזרמים אנרים'לז תומתודולוגי

 הקבלה תנאי

 שייקבע כפי, ידי החוג-ברמה הנדרשת על האוניברסיטה של הכלליים הקבלה בתנאי עמידה .1
 .ההרשמה תחילת למועד בסמוך

 .ים דקות(עחוגית )משכה: שעה וארב כניסה בבחינת עמידה .2

 .באינטרנט החוג באתר נמצאים ותודוגמא הבחינה חומר 

 מחלקת של האינטרנט באתר תתבצע ההרשמה. הכניסה לבחינת הזמנות תישלחנה לא
 .ההרשמה

 http://harshama.haifa.ac.il  -באתר מחלקת ההרשמה מועדי הבחינות מופיעים 

 וכמו כן לא ניתן לערער על תוצאותיה.לא ניתן לראות את מחברת הבחינה 

 תוקף הבחינה הוא שנה.

 .ההרשמה מחלקת של האינטרנט באתר הבחינה למועד בסמוך יפורסמו הבחינה חדרי

 

 הלימודים מבנה

 105101-18-01 חוגי-דו מסלול

 לשיפור מוקדשת הראשונה השנה. לימודיו שנות במשך זכות נקודות 60 יצבור התלמיד
 .ערביים ספר-בתי לבוגרי והן עבריים ספר-בתי לבוגרי הן, בשפה המיומנויות

, והלשון האסלאם, המודרנית, הקלאסית הספרות בתחומי חובה קורסי לצד, נלמדים ג'-'ב בשנים
 ".הרוח דרך" מקורסי זכות נקודות 4-6 וכן ל"הנ מהתחומים בחירה קורסי גם

 105102-18-01 חוגי-חד מסלול

ומעלה בלימודי שנה א' בחוג לשפה וספרות  85לסטודנטים מצטיינים בממוצע המסלול מיועד 
 נ"ז לפחות(. 10לפחות בלימודי החוג השני ) 70ערביתו בממוצע 

סטודנטים רק יועץ לימודי ב"א ובאישורם. יוכלו להתקבל קבלה מותנית בראיון עם ראש החוג/ה
 ברמת "פטור" באנגלית ויע"ל )ידע עברית(.

http://arabic.haifa.ac.il/
http://harshama.haifa.ac.il/


, והלשון האסלאם, המודרנית, הקלאסית הספרות בתחומי חובה קורסי לצד, נלמדים 'ג-'ב בשנים
 ".הרוח דרך" מקורסי זכות נקודות 4-6 וכן ל"הנ מהתחומים בחירה קורסי גם

נ"ז  40-נ"ז בחוג לשפה וספרות ערבית ו 80) לימודיו שנות במשך זכות נקודות 120 יצבור התלמיד
 . מחוץ חוג(

 

 ת הלימודים ורשימות הקורסים ניתן למצוא באתר האינטרנט של החוג.ותוכנימידע נוסף על 

 הלימודים משך

 .סמסטרים שישה

לתכנית יוכלו להגיש מועמדות במיוחד , מועמדים מצטיינים מסגרת החוג לשפה וספרות ערביתב
לימודי  בשילוב, תכנית חדשה המאפשרת לשלב לימודי מערכות מידע "מדעי הרוח הדיגיטליים"ב

סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו  .ום חדש ופורץ דרךתחזהו  .החוג לשפה וספרות ערבית
-בנסיעה לבית אולי אףלמלגות, התמחות מעשית במימון התכנית בפרויקטי מחקר או בתעשייה, ו

 ספר קיץ בתחום באירופה.

 התכנית למדעי הרוח פרטים נוספים באתר
  http://dighum.haifa.ac.il/index.php/he :הדיגיטליים

 https://www.facebook.com/DigHumHaifa ובדף הפייסבוק של התוכנית:

  למידע נוסף, ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית:

  mlavee@research.haifa.ac.il ד"ר משה לביא,

 tsvikak@is.haifa.ac.il צבי קופליק,פרופ' 

  web/index.php/he-http://hevra.haifa.ac.il/is יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע:

 וד בתנאי הקבלה של שני החוגים.לעמו
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