
 החוג ללימודי הערבית והאסלאם - ידיעון התואר השני

 

 לימודי השלמה לקראת התואר השני -א

 .  היקף קורסי השלמה: 1-א

, יהיו 80 -ל 75סטודנטים  בוגרי החוג, או בוגרי חוג מקביל באוניברסיטה אחרת, שממוצע ציויניהם בין  -1

 ומעלה. 80ציונים של  שעות מן התואר הראשון בממוצע 8חייבים בקורסי השלמה בהיקף של 

 ומעלה יהיו חייבים בקורסי השלמה לפי החלוקה הנ"ל: 80סטודנטים ממכללות לחינוך שממוצע ציוניהם  -2

 

 שעות השלמה ממוצע

80-85 20 

85-90 18 

90-100 16 

 

 לא יתקבלו ללימודים בחוג. 80 -מועמדים בוגרי מכללות שממוצע ציוניהם נמוך מ -3

, כלומר תואר ראשון נוסף בהיקף 18בתחום הערבית  יוכלו ללמוד בתוכנית תואר  בעלי תואר ב.א. שאינו   -4

 , ולהתקבל לאחר מכן ללימודי התואר השני בחוג.60של 

 

 . תכניות השלמה:2-א

 ומעלה. 80ולקבל בה ציון עבודה סמינריונית אחת על הסטודנטים הנדרשים ללימודי השלמה להגיש  -1

ומעלה כדי שיוכלו להתקבל ללימודי התואר השני,  80ות חייב להיות ממוצע הציונים של תלמידי ההשלמ -2

 ובתנאי שיעמדו בהצלחה בבחינת הכניסה של החוג לתואר השני )להלן(.

 

 בחינת כניסה לתואר השני: -ב

 כל מועמד שאינו בוגר החוג ללימודי הערבית והאסלאם באונ' ת"א,  מחוייב בבחינת כניסה לתואר השני. -1

נק'(, כולל ניקוד, תחביר, תורת ההגה  60ני חלקים: א. הבנת הנקרא בשפה הערבית )הבחינה מורכבת מש -2

 נק'(.  40והצורות ושאלות הבנה. ב. הבנת הנקרא באנגלית )

 .60ציון המעבר בבחינה הינו:  -3

 

 לימודי התואר השני -ג

 . כללי1-ג

 הלימודים מתקיימים בשני מסלולים: עיוני ומחקרי. -1

 ג ילמדו בשנה הראשונה במסלול העיוני.כל תלמידי התואר השני בחו -2



סטודנט המעוניין במסלול המחקרי יוכל לעבור למסלול זה בשנה השנייה ללימודיו, אם  ממוצע ציוניו   -3

 ומעלה ואם קיבל את הסכמת אחד המרצים בחוג להנחות אותו בעבודת הגמר. 90הוא 

 

 . המסלול העיוני2-ג

עבודות  שתישעות )החל משנה"ל תשע"ח(, להגיש  36חובות הסטודנט: הסטודנט חייב ללמוד  -1

סמינריוניות, להשתתף בסמינר המחלקתי של החוג ובסדנת המיומנויות ולעמוד בהצלחה בבחינת הגמר 

 )להלן(.

 בחינת הגמר: -2

לתואר השני, כולל הגשת  כל חובותיוהסטודנט יוכל להיבחן בבחינת הגמר רק לאחר שסיים את  -א

 מחלקתי )להלן(.העבודות והשתתפות בסמינר ה

לבחור את תחום  הבחינה )לשון, ספרות קלאסית, ספרות מודרנית ואסלאם( ואת  רשאיהסטודנט  -ב

 שכתב אצלו עבודה סמינריונית אחת לפחות. ובתנאיהמנחה שיבחן אותו 

 הסטודנט צריך למלא טופס מיוחד ולקבל בו בכתב הסכמת המרצה הבוחן בחתימתו. -ג

 עמודים בשפה האנגלית. 80עמודים מתוכם  400הינו  בכל התחומיםהיקף החומר  -ד

 בשנה במועדים מוגדרים מראש. פעמייםהבחינה מתקיימת  -ה

המבנה של הבחינה נקבע על ידי המרצה ובתנאי שתהיה בה אפשרות בחירה של הסטודנט, ומספר  -ו

 שאלות.שלוש השאלות עליהן יצטרך להשיב לא יפחת מ

 שעתיים וחצי.משך הבחינה הינו  -ז

 במערכת ערעור להגיש רשאי הסטודנט. הגמר בבחינת ציון לשפר ניתן לא -ח

 .הציון מפרסום ימים 5 תוך הממוחשבת

 

 . המסלול המחקרי3-ג

, להשתתף בסמינר אחתשעות, להגיש עבודה סמינריונית  28חובות הסטודנט: הסטודנט חייב ללמוד  -1

 המחלקתי ולכתוב עבודת מ"א )להלן(.

 זרה בשפה קורס להוסיף מהסטודנט לבקש בהחלט רשאי השני לתואר המנחה – זרה שפה -2

 .המחקר לטובת

 חודשים אחרי שהתקבל למסלול המחקרי. שלושההסטודנט חייב להגיש הצעת מחקר  -3

, לאחר אישור הצעת המחקר על ידי , לכל היותרכתיבת העבודה תוך שנההסטודנט חייב לסיים את  -4

 המנחה. 

מחוון הערכה השופט ימלא  העבודה תיבדק ע"י שופט  נוסף מהחוג או מחוצה לו, לפי המלצת המנחה. -5

 )עותק של המחוון אפשר למצוא באתר של החוג( וגם יכתוב דוח הערכה מפורט.

 שמו של השופט הנוסף יישאר חסוי. -6



 לכל היותר לבדיקת העבודה והערכתה.חודשיים לשופט הנוסף יעמוד פרק זמן של  -7

רכה לעבודה, שבסופו יציינו את ציון גם המנחה וגם השופט הנוסף יכתבו, כל אחד בנפרד, דוח הע -8

 העבודה.

 הציון הסופי של העבודה הינו ממוצע של שני הציונים שניתנו. -9

אחרי שהסטודנט יקבל את הערות השופטים חובה עליו לתקן את העבודה כנדרש ולשלוח לספריה שני  -10

 עותקים: קשיח ואלקטרוני. 

 לערער על ציון עבודת הגמר.אי אפשר  -11

 

 . הסמינר המחלקתי4 -ג

 .הרצאותשלוש לפחות ימות בכל סמסטר במסגרת הסמינר המחלקתי מתקי -1

 .14-16ההרצאות מתקיימות בימי רביעי בשעות  -2

 חובת הנוכחות בהרצאות חלה על כל הסטודנטים, בשני המסלולים. -3

 בכל ההרצאות והגשת המטלות בזמן. מלאהקבלת התואר מותנית בהשתתפות  -4

 

 מהלך הלימודים בלימודי התואר השני   -ד

 ,גמר בודתע בלא, העיוני . במסלול1-ד

  18ש"ס וכן שיעורי השלמה בתחומים נוספים בהיקף של  18ילמדו התלמידים קורסים בתחום התמחותם בהיקף של 

ש"ס. היקף הקורסים  36ש"ס במסגרת החוג וחוגים אחרים בתיאום עם היועץ. סך כל שעות הלימוד במסלול זה: 

  ש"ס. 24-הייחודיים לתואר השני לא יפחת מ

 

  

  ל המחקרי, הכולל עבודת גמר,. במסלו2-ד
 14ש"ס וכן שיעורי השלמה בתחומים נוספים בהיקף של  14ילמדו התלמידים קורסים בתחום התמחותם בהיקף של 

 ש"ס במסגרת החוג וחוגים אחרים בתיאום עם היועץ.

  ש"ס. 28סך כל שעות הלימוד במסלול זה: 

 ס.ש" 20-היקף הקורסים הייחודיים לתואר שני לא יפחת מ

 הרכב הציון:

 בחינה גמר 30%

 שעורים 30%

 עבודות סמינריוניות  40%

 

 עבודה 50%

 שעורים 20%



 עבודה סמינריונית  30%


