


?מי אנחנו

ידיעל(1961)א"תשכבשנתנוסדה•

,המזרחנותבחקרישראלפרסחתן

.לנדאויעקב'פרופ

חמישה מרצים מסגל המחלקה זכו •

. במהלך השנים לפרסי ישראל

בחמישים ותשע שנות קיומה הוציאה  •

המחלקה מתוכה את טובי המזרחנים  

.בארץ ובעולם



בהוראהמצויינותמסורת של 
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:גאוותנו על כך שעד היום סגל המרצים במחלקה כולל

.מומחים מקצועיים לשפה הערבית•

.חוקרים בעלי מוניטין בינלאומיים•

.מורים נלהבים לשפה הערבית•

זכו שבעה , באוניברסיטת בר אילן" מרצה מצטיין"מאז החלה יוזמת בחירת •

מרצים מהמחלקה בפרסי הצטיינות על מצוינות ואיכות בהוראה שש שנים  

!ברצף

!קיבלה המחלקה אות הוקרה מטעם האוניברסיטה על איכות בהוראהג"בתשע•



דרישות קדם
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בשפה ( קריאה וכתיבה)הלימודים במחלקה לערבית דורשים ידע מוקדם 

.  הערבית הספרותית

5לפחות ברמה של 70בבגרות בערבית או ציון ל"יח4-לפחות ב80ציון 

.  או מעבר של בחינת כניסה במחלקהל"יח

.לפחות בבחינה הפסיכומטרית500ציון 

.  ומעלה פטורים מהבחינה הפסיכומטרית95מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 

.    לפחות85בציון ( ר"אמי)נדרשים לעבור בחינת מיון באנגלית 



מכינת קיץ קדם אקדמית בערבית
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קורסי קיץ אינטנסיביים המאפשרים להגיע לרמת כניסה למחלקה לערבית 

)!!!(בתוך עשרה שבועות 

ש"ש6–רמת מתחילים 

ש"ש4-רמת מתקדמים

פטורים מבחינת הכניסה למחלקה  , מסיימי הקורס למתקדמים בהצלחה

. לערבית



תחומי הלימוד במחלקה

הערבית של  מיומנות בשפה 
,  קריאה)אמצעי התקשרות 

(.שיחה, כתיבה
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ספרות ערבית קלאסית 
,  שירה, פרוזה)ומודרנית 

ספרות  , סיפורים קצרצרים
(נשים ועוד

הגות ותרבות אסלאמית  
,  פילוסופיה, תיאולוגיה)

(קוראן

ערבית יהודית

לקסיקוגרפיה ובלשנות

ערבית מדוברת



חווית הלימודים במחלקה
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.יהודים וערבים לומדים בצוותא•

.  פ"בכתב ובע, השיעורים מבוססים על לימוד מעמיק של הטקסט הערבי•

.עולם תוכן עשיר ומגוון•

.  הבינלאומיהמזרחניחשיפה לתחומים שהם חוד החנית של המחקר •

.   עמידה בסטנדרטים בינלאומיים מחמירים•

.סיורים לימודיים וחווייתיים גם יחד•



מה תקבלו במחלקה

תוך , לימודים באווירה חמה ונעימה
שימוש באמצעי הוראה מתקדמים



מה תקבלו במחלקה

סיוע ביבליוגרפי צמוד בדליית חומר  
לצורך כתיבת עבודות בספריה  

הסמינריונית של המחלקה



מה תקבלו במחלקה

כתבי עת  , אוסף עשיר של ספרים•
אנציקלופדיות  , מילונים, מדעיים

במדף הפתוח בספריה  )ועוד 
(המרכזית

חיבור למאגרי המידע האקדמיים  •
העדכניים ביותר



מה תקבלו במחלקה

א ודוקטורט "כתיבת עבודות מ
בהנחיה צמודה



מה תקבלו במחלקה

השתתפות בצוותי מחקר מקומיים  
ובינלאומיים



מה תקבלו במחלקה

מפגשים עם סופרים ויוצרים ערביים



מה תקבלו במחלקה

פעילויות העשרה תרבותית  
('הצגות וכו, מופעים)

בתוך ומחוץ לכותלי האוניברסיטה



מה תקבלו במחלקה

השתתפות בכנסים בינלאומיים  
שהמחלקה מארגנת



אפשרויות התעסוקה לבוגרי המחלקה

04הוראה
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תקשורת

תרגום

מחקר

מידענות

גופים ממשלתיים הדורשים 
ידיעה בשפה הערבית

:השתלבות בהצלחה בסקטור הציבורי והפרטי בתחומים•



?נשמע מדליק

נשמח לענות לשאלותיכם ולסייע לכם  

!בבחירת מסלול הלימודים המתאים לכם

Dorit.Gottesfeld@biu.ac.ilר דורית גוטספלד "ד, המחלקהראשת

Arab.dept@mail.biu.ac.ilאסתי חסיד ' גב, המחלקהמרכזת 

http://arabic.biu.ac.ilאתר המחלקה 

אילן  -אוניברסיטת בר–המחלק לערבית : בפייסבוקמצאו אותנו גם 

כותרת המצגת (3קומה )308חדר , 1004ניין קורט ב17

mailto:Dorit.Gottesfeld@biu.ac.il
mailto:Arab.dept@mail.biu.ac.il
http://arabic.biu.ac.il/


רבה על ההקשבה ומצפים  תודה 
!לראותכם בין תלמידינו

לערביתהמחלקה סגל 


