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8.20101.07 
 תשע"ט  התיכון המזרח בלימודי שני לתואר לימודים

 (124-2)סימן מחשב 
 

 מטרת הלימודים 
 

לתואר מוסמך בלימודי ורב תחומית המחלקה ללימודי המזרח התיכון מציעה תכנית מגוונת 

המזרח התיכון.  מגמה זו מתבטאת בדגש על שילוב בין מתודות שמקורן במחקר ההיסטורי לבין 

קורסים המדגישים גם היבטים תרבותיים וחברתיים  ובהיצע של החברהכאלה שמוצאן במדעי 

 בחקר המזרח התיכון.

ני נתיבי לימוד: מחקרי הלימודים לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון מתנהלים בש

 וכללי )ללא תיזה(.

 
 תנאי קבלה 

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

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

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

 ,גוריון בנגב, או אוניברסיטה אחרת–לי תואר ראשון במחלקה אחרת באוניברסיטה בןבע .2

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

 המוסמכיםידי ועדת -לפחות. סטודנטים אלה יחויבו בלימודי השלמה שייקבעו על 

 המחלקתית.

 רי יכולים להתקבל המועמדים הבאים:ללימודי תואר שני בנתיב המחק .ב
גוריון בנגב, או  - בעלי תואר ראשון במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניבריסטת בן .1

 לפחות. 85באוניברסיטה אחרת  מוכרת בארץ או בחו"ל בציון ממוצע של 

 ,אוניברסיטה אחרת,גוריון בנגב, או - בעלי תואר ראשון במחלקה אחרת באוניברסיטת בן .2

 85מוכרת בארץ או בחו"ל, שממוצע הציונים שלהם בכלל הלימודים לתואר ראשון הוא 

 לעיל. 2לפחות וזאת לאחר שסיימו את לימודי ההשלמה במחלקה כמפורט בסעיף א

לפחות בקורסי התואר  85ו ציון ממוצע של סטודנטים לתואר שני בנתיב הכללי שהשיג .3

 השני. 

 לפחות. 85בוגרי תואר שני בלימודי המזרח התיכון בנתיב הכללי שסיימו בממוצע  .4

 תנאי קבלה נוספים לנתיב המחקרי: .5

המלצת מרצה מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון )או ממחלקה / אוניברסיטה  .א

אחרת במקרה של מועמדים שלמדו תואר ראשון במחלקה / אוניברסיטה אחרת( 

אשר המועמד הגיש לו עבודת סמינר או פרו"ס בלימודי התואר הראשון. 
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מועמדים שהחלו לימודי תואר שני במסלול הכללי יגישו המלצה של מרצה 

 מחלקה שהגישו לו עבודת סמינר לתואר שני.מה

 ראיון קבלה. .ב

וחתימת חבר סגל של המחלקה  (,תיזה) עבודת גמרנושא ל שלהגדרה ראשונית  .ג

ללימודי המזרח התיכון המוכן לשמש כמנחה. סטודנטים המבקשים להתקבל 

לתואר שני בנתיב המחקרי עם סיום לימודי התואר הראשון יוכלו להתקבל לשנה 

בלימודי הנתיב המחקרי ללא נושא ומנחה לעבודת גמר, בתנאי שעד   הראשונה

תום השנה הראשונה יגבשו נושא מחקר, ישיגו הסכמה של מרצה מהמחלקה  

 להנחותם ויגישו הצעת מחקר.

    
 

 סמסטרים +סמסטר השלמות למי שיצטרך( 3שנה ): משך הלימודים

 

 נתיבי הלימוד:  

הלימודים לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון מתנהלים בשני נתיבים:  מחקרי וכללי. 

לפחות בקורסי התואר השני ובכפוף לאישור   85המעבר לנתיב המחקרי מותנה בציון ממוצע של 

 ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית.

 באילת יוצע נתיב כללי בלבד. 

 
 המחקרי תכנית הלימודים בנתיב 

נק"ז )סה"כ   12-נק"ז והגשת עבודת גמר המזכה ב  24הנתיב המחקרי כולל לימודים בהיקף 

 נק"ז(. 36

נק"ז, קורס  4 -תוכנית הלימודים במסלול זה כוללת שלושה קורסי חובה )קורס מתודולוגי     

רים וארבעה קורסים המוגד, נק"ז( 2 - נק"ז וקורס לכתיבת עבודת גמר 2 -לכתיבת הצעת מחקר 

 .סמינר

 על הסטודנטים להגיש את עבודת הגמר לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השנייה ללימודים.

במקרים מסוימים בהתאם להמלצת מנחה, יו"ר ועדת מוסמכים מחלקתית ובאישור הפקולטה 

  תאושר הגשת עבודת גמר לשיפוט עד תום השנה השלישית ללימודים.
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 מבנה הלימודים

 נק"ז הקורס שם  מספר הקורס 

12420188 

12420201 

סמינר בכתיבת הצעת  

 מחקר  

 )שנתי(  2

12420251 

12420261 

גישות ושיטות בחקר המזרח 

 התיכון המודרני 

 )שנתי(  4

 2 סמינר בכתיבת עבודת גמר   12420198

 נק"ז 8 סה"כ קורסי חובה  

 4 :בחירהקורסי  

 סמינרים 

16 

124-2-

9991 

124-2-

9992 

 )סמסטר א'( עבודת גמר  

 עבודת גמר )סמסטר ב'( 

6 

6 

  36 

 נק"ז

 

 הרכב הציון הסופי לתואר: 

 50% קורסים

 50% עבודת גמר 

 

 הכללי תכנית הלימודים בנתיב 

 ( נק"ז 36)  הנתיב הכללי

נק"ז ובחינת גמר. בנתיב זה לא ידרשו המשתתפים  36הנתיב הכללי כולל לימודים בהיקף של 

 3קורס מתודולוגי,  ודים בנתיב זה כוללת תשעה קורסים:תכנית הלימלהגיש עבודת גמר. 
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בבחינת גמר עם סיום חובות השמיעה   בכתב רפראטים. על הסטודנטים להיבחן  5-סמינרים ו

בשנה השניה ללימודים(. בחינת הגמר תכלול שני נושאים  31.12-ולא יאוחר מ 30.9לתואר )עד 

. הבחינה תיבדק על ידי שני ללימוד עצמי יה מתאימהשיוקצו לסטודנטים בצירוף ביביליוגרפ

 מרצים מהמחלקה, ושקלול הציונים של שניהם יהווה את ציון הבחינה.

 

 )*בהתאם לרקע הסטודנט( קורסי השלמה 
 קורסי חובה/ליבה 

 נק"ז שם הקורס  מספר הקורס  שנה
 12420251 א'

12420261 
גישות ושיטות  
בחקר המזרח 

 המודרני התיכון 

 )שנתי(  4

 -א' ו
 ב'

 5קורסי בחירה:  
 3 -רפראטים ו

 סמינרים 

32 

 0 בחינת גמר   ב'
 36 סה"כ לתואר 

 ק"זנ
 

 :  הרכב הציון הסופי לתואר

 80% קורסים

 20% בחינת גמר 

 

 אנא קראו את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטה 
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