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 המחלקה ללימודי מזרח תיכון

  תוכנית לימודים תואר שני מזרח תיכון תשע"ט
  פרופ' מוחמד אלעטאונה - ראש תוכנית  

  

  
  : רכזת לענייני סטודנטים

  6304538-08 -, פקס  elsimion@bgu.ac.il,  6304559-08 –טלפון ישיר  - אליזבט סימיון

  
  מטרת הלימודים
המזרח התיכון מציעה תכנית עשירה ומגוונת לתואר מוסמך בלימודי המזרח התיכון  המחלקה ללימודי

תחומי. מגמה זו מתבטאת בדגש על שילוב בין  - בקמפוס אילת. תוכנית הלימודים בעלת אופי רב

. במאמץ להעניק ביטוי החברהמתודות שמקורן במחקר ההיסטורי לבין כאלה שמוצאן במדעי 

הלימודים קורסים המדגישים גם היבטים תרבותיים וחברתיים בחקר לתפיסה זו כוללת תכנית 

  המזרח התיכון.

  
  תנאי קבלה

הלימודים לתואר שני בלימודי המזרח התיכון בקמפוס אילת יתנהלו בנתיב הכללי בלבד (ללא תיזה), 

כאשר תישמר לסטודנט זכות המעבר למסלול מחקרי במסגרת מחלקת האם בקמפוס מרקוס, בבאר 

  בכפוף לתנאי המעבר המפורטים בסעיף ב' של תנאי הקבלה.שבע ו

  
  א.  ללימודי תואר שני בנתיב הכללי בקמפוס אילת יכולים להתקבל המועמדים הבאים:

  
גוריון בנגב, או -בעלי תואר ראשון במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן .1

  לפחות. 80באוניברסיטה אחרת מוכרת בארץ או בחו"ל בציון ממוצע של 

גוריון בנגב, או אוניברסיטה אחרת מוכרת –בעלי תואר ראשון במחלקה אחרת באוניברסיטה בן .2

לפחות.  80בארץ או בחו"ל, שממוצע הציונים שלהם בכלל הלימודים לתואר ראשון הוא 

 ידי ועדת הקבלה המחלקתית.-סטודנטים אלה יחויבו בלימודי השלמה כפי שייקבעו על 

 המחקרי במחלקת האם בבאר שבע: תנאי המעבר לנתיב  .ב
  

סמינרים לפחות עם ציון  4סטודנטים לתואר שני בנתיב הכללי שסיימו את חובות השמיעה של  .1

 ובכפוף לאישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית. 85ממוצע של 

 לפחות. 85בוגרי תואר שני בלימודי המזרח התיכון בנתיב הכללי שסיימו בממוצע  .2

 וגשה לו עבודת סמינר לתואר שני. המלצת מרצה שה .3
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 המחלקה ללימודי מזרח תיכון

  תוכנית הלימודים

  הלימודים לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון בקמפוס אילת מתנהלים בנתיב הכללי בלבד. 

   .שנהמשך הלימודים בנתיב זה הינו 

  ) 27.2.19 - תחילת לימודים ב( סמסטרים 3 – למועמדים שאינם צריכים השלמות

  סמסטרים) 3(סמסטר השלמות+ 17.10- תחילת לימודים ב – ייבים בהשלמותלמועמדים שמחו

 סמסטר א' תש"פ סמסטר קיץ תשע"ט סמסטר ב' (השלמות) סמסטר א'

 – 2018אוקטובר 
 2019ינואר 

ספטמבר  –יולי  2019יוני  –מרץ 
2019 

 -2019אוקטובר 
 2020ינואר 

 ימי ד'
09:00-21:00  

 

 ימי ד'
09:00-21:00  

 + ימי ו'
 08:00-12:00 

 ימי ד'
 09:00-21:00 

 ימי ד'
 09:00-21:00 

 3סמינר השלמה* +  קורסי השלמה* 3
 קורסים

 קורסים 3 קורסים 3

  
  .65למחקרי ציון  .56בציון  2אנגלית מתקדמים  – חובת אנגלית

  
  )נק"ז 36(  הנתיב הכללי

לא ידרשו המשתתפים להגיש  נק"ז ובחינת גמר. בנתיב זה 36הנתיב הכללי כולל לימודים בהיקף של 
  נק"ז כדלקמן: 4עבודת גמר. תכנית הלימודים בנתיב זה כוללת תשעה קורסים, בני 

 קורס מתודולוגי.  .א
 סמינרים. 3   .ב
 רפראטים.  5   .ג

 31.12- ולא יאוחר מ 30.9על הסטודנטים להיבחן בבחינת גמר עם סיום חובות השמיעה לתואר (עד 
תכלול שני נושאים שיוקצו לסטודנטים בצירוף  בכתב בשנה השניה ללימודים). בחינת הגמר

ביביליוגרפיה מתאימה. הבחינה תיבדק על ידי שני מרצים מהמחלקה, ושקלול הציונים של שניהם 
  יהווה את ציון הבחינה.

  
  :הרכב הציון הסופי לתואר

  80%קורסים          
    20%בחינת גמר      

  

  
  

 גוריון בנגב-של אוניברסיטת בן תיכוןבמזרח מוסמך  .M.Aהתואר הינו תואר 

  * התוכנית ניתנת לשינויים *


