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 ט"תשע –( א"מ) שני לתואר הלימודים

 פרופ' אהרון גבע קלינברגר ראש החוג:

 ד"ר עלי חוסיין: החוגית הוועדה ר"יו

 הלימודים מטרת

 מחקרים בהכרת לו לסייע, ולהרחיבן התלמיד של ידיעותיו את להעמיק היא הלימודים מטרת
 כתיבת לרבות מקצועיות מיומנויות לו ולהקנות, שיטותיהם ובהבנת הלימוד לתחומי הנוגעים

 הערבית בלשון, הערבית הספרות בתחום יתמקדו הלימודים. עצמאי באופן מדעית עבודה
 .האסלאם ובתרבות

 הקבלה תנאי

 וספרות לשפה בחוג( א"ב) הראשון התואר בלימודי ומעלה 80 משוקלל ציון - מסלול ב' .1
 .76 לפחות השני החוג כשציון, ערבית

 וספרות לשפה בחוג( א"ב) הראשון התואר בלימודי ומעלה 86 משוקלל ציון - *מסלול א'
 . 76 לפחות השני החוג כשציון, ערבית

 הקבלה תהא בהתאם לשיקול ועדת לימודים מתקדמים בחוג  85-83ציונים של בטווח * 
 .וראיון קבלה

 ,אות ישראליותבאוניברסיט ערבית וספרות לשפה החוג בוגרי שאינם המועמדים כל .2
 בהבנת בחינה תיערך ,כן כמו בתחום השפה הערבית. חוגית כניסה בבחינת לעמוד חייבים
 את ללמוד חייבים יהיו הבחינה של זה חלק יעברו שלא תלמידים. באנגלית הנקרא
 ".2 מתקדמים אנגלית" הקורס

 .http://arabic.haifa.ac.il החוג של האינטרנטבאתר  נמצאים ודוגמא 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 

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

 .ההרשמה מחלקת של האינטרנט באתר הבחינה למועד בסמוך יפורסמו הבחינה חדרי
 .שני לתואר החוגית הוועדה שיקול פי על, אישי ראיון .3

 חייב, עברית אינה בו ההוראה ששפת גבוהה להשכלה מוכר ממוסד ראשון תואר בעל מועמד
 לזכאותו כתנאי, לימודיו במהלך האוניברסיטה ידי-על הנדרשת ברמה בעברית ידע בבחינת לעמוד
  .לתואר

 בלימודי או GRE-ה בבחינת בהצלחה לעמוד יחויבו ל"מחו מוכרות אוניברסיטאות בוגרי מועמדים

ניתן למצוא בתקנון לימודי  GRE -הפרטים נוספים על מבחן  .הראשון התואר במסגרת השלמה

 .http://www.ets.org/gre תואר שני ובקישור:

 וממוצע ערבית וספרות לשפה בחוג א"ב תואר בעלי אינם אשר ראשון תואר בעלי מועמדים
 אחת שנה למשך השלמות לתכנית להתקבל יוכלו, ומעלה 90 הוא שלהם הראשון התואר

מועדי הבחינות מופיעים ) לחוג הכניסה בחינות ממועדי באחד עמידה לאחר, (105150-18-01)
 (. http://harshama.haifa.ac.il  -באתר מחלקת ההרשמה 

 (.באוניברסיטה שפות ללימודי המחלקה ידי-על המוכר) מאנגלית פטור רמת תידרש כן כמו
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 הלימודים מבנה

 : הבאים הלימוד במסלולי מתנהלים הלימודים

   (.תיזה) מחקרית גמר עבודת כתיבת עם – (105201-18-01' )א מסלול
 .לחוג מחוץ בחירה קורסישש"ס  12 כולל, ס"שש 32 בהיקף לימודים       

  .מחקרית גמר עבודת כתיבת ללא, גמר בחינת עם – (105202-18-01)' ב מסלול
 .לחוג מחוץ בחירה קורסישש"ס  12 כולל, ס"שש 36 בהיקף לימודים     

שיבחר  רק במקרה של סטודנטאו ספרדית ) צרפתית ,גרמנית, זרה שפה ללמוד חובה במסלול א'
 כקורס  להיחשב תוכל אשר, מתחילים ברמתועדת מ"א בלבד( לחקור בתחום אנדלוס ובאישור 

במקרים חריגים יאושר לימוד שפה זרה אחרת ובתנאי שיוכח שיש לה . ס"שש 4 של בהיקף בחירה
 במסלול התלמיד יחויב המנחה דרישות י"עפ, מסוימים במקריםקשר משמעותי לעבודת המחקר. 

 .מתקדמים ברמת גם זרה בשפה' א

 הלימודים משך

 .שנים 3 עד –' א במסלול

 .שנתיים –' ב במסלול

 

  לערבית למורים א"מ תכנית

 אבראהים טאהא' פרופ: ראש המסלול

 בעלי, לערבית למורים המיועד (105202-18-02) א"מ לתואר מיוחד לימודים מסלול מציע החוג
 נדרש כן-כמו. 76וממוצע שני החוגים לפחות  ומעלה 76 בציון ערבית וספרות בשפה א"ב

 .חוגית כניסה בבחינת ועמידה, ערבית בהוראת קביעות  או, ומעלה שנים 3 של וותק מהמועמדים
. חומר הבחינה הנדרש ודוגמא ומעלה 85בציון  B.Ed יוכלו להגיש מועמדות גם בעלי תעודת

 .נמצאים באתר החוג

 פרטים, http://harshama.haifa.ac.il -מועדי הבחינות מופיעים באתר מחלקת ההרשמה 
 .החוג במזכירותנוספים ובירורים 
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