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תכנית הלימודים
לסטודנטים מוצעים קורסים מגוונים העוסקים בתחומי 

המחקר של המחלקה: אסלאם ותנועות אסלאמיות, 
לאומיות וקולוניאליזם במזה"ת, האימפריה העוסמאנית 

ומורשתה, משפט וחברה במזה"ת, יהודים ונוצרים 
בתרבויות האסלאם, ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי-

פלסטיני, התרבות והשפה הערבית ועוד. הקורסים 
בתואר שני מקנים כלים להבנת המזרח התיכון בהווה 

ובעבר, למחקר ולחשיבה ביקורתית.

ניתן לבחור באחד משני אשכולות 
קורסים, או לשלב ביניהם: 

אשכול לימודי המזרח התיכון: קורסים העוסקים 
בהיסטוריה, חברה ותרבות במזרח התיכון ומעבר לו.

אשכול לימודי השפה והתרבות הערבית: קורסים 
העוסקים בהיבטים שונים של התרבות והלשון הערבית, 

הספרות, והשירה בערבית, בעבר ובהווה. 

מבנה הלימודים
תכנית הלימודים מרוכזת ביום לימודים אחד בשבוע 
ונלמדים במשך שנתיים. ניתן ללמוד במסלול מחקרי 

)עם תזה( או במסלול כללי )ללא תזה(. תלמידי המסלול 
המחקרי כותבים עבודת גמר בנושא שמעניין אותם 

בהנחייה של מרצה חבר סגל במחלקה, זכאים למלגה 
ומשולבים בתפקידים אקדמיים שונים במחלקה.

המחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב הינה מחלקה אקדמית מובילה 
בתחומה המציעה תכנית לימודים לתואר שני 
)מ.א.(. התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון 

בלימודי המזרח התיכון ובתחומים אחרים 
ממדעי הרוח והחברה המעוניינים להעמיק 

את ידיעותיהם על תרבויות האזור ותולדותיו, 
להתמחות בתחומים אלה ולפתוח לעצמם ערוצי 

תעסוקה וקריירה מגוונים ומרתקים.



פעילות אקדמית
תלמידי התואר השני מוזמנים לכל הפעילויות האקדמיות 

של סגל המחלקה, סמינרים וכנסים. המחלקה מוציאה 
לאור כתב עת אקדמי מוביל בשם "ג'מעאה" שנכתב 

ונערך במשותף על-ידי חוקרים וסטודנטים לתואר שני 
ושלישי, הזוכים לניסיון אקדמי. הסטודנטים מוזמנים 
להצטרף לסיור לימודי בחו"ל הנערך כל שנה למדינה 

שיש לה היסטוריה ומורשת אסלאמית. המחלקה מפעילה 
את מועדון התרבות הסטודנטיאלי "ערבסק" המציע 

הכרות חוויתית עם תרבויות המזרח-התיכון.

אופק תעסוקתי
מוסמכי המחלקה משתלבים בסיום לימודיהם 

במגוון תחומים: חוקרים מובילים באקדמיה בארץ 
ובאוניברסיטאות מובילות בחו"ל, תפקידי מפתח 

במערכת הבטחון, בצבא, במשרד החוץ, מערכת החינוך, 
ערוצי חדשות ותקשורת ועוד. הלימודים מקנים לבוגרים 
כלים מקצועיים מצוינים, המציבים אותם בעמדת יתרון 

בשוק העבודה.

תנאי קבלה
מועמדים בנתיב המחקרי

בעלי תואר ראשון במחלקה ללימודי המזרח התיכון או 
במחלקה אחרת מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, או ממוסד 

אקדמי אחר, בציון ממוצע 85 לפחות.

מועמדים בנתיב הכללי
בעלי תואר בוגר במחלקה ללימודי המזרח התיכון או 

במחלקה אחרת מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, או ממוסד 
אקדמי אחר, בציון ממוצע 80 לפחות. 

לימודי השלמה
בעלי תואר ראשון מתחומי ידע שאינם לימודי המזה"ת, 

אשר עומדים בתנאי הקבלה יחוייבו בלימודי השלמה 
)קורסים מרמת תואר ראשון( על-פי תכנית לימודים 

אישית שתיקבע על-ידי ועדת המוסמכים של המחלקה.

מסלול משולב
תלמיד לתואר שני במסלול המחקרי, שהוכיח יכולת 

בולטת בעבודת המחקר שלו, ושאת מחקרו ניתן להרחיב 
לעבודת דוקטורט מבחינת התוכן, המקוריות והחידוש, 

יוכל להגיש בקשה לעבור למסלול המשולב לתואר שלישי. 

בוגרי תואר שני מספרים 
חגי רזניק, מנכ"ל משרד השיכון

"הלימודים במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב פתחו לי אשנב מרתק למתרחש באזור, 
לתפיסות עבודה וחשיבה וליכולת לנתח סוגיות באופן 

ביקורתי. צוות המרצים, תכנית הלימודים העשירה 
והלימודים במחלקה משפחתית היו לחוויה שלא תחזור".

מ.צ.ב., משרד ראש הממשלה
"תקופת לימודיי במחלקה הייתה תקופה מכוונת ומעצבת 

עבורי. הלימודים במחלקה פתחו בפניי צוהר היסטורי, 
חברתי, תרבותי, דתי ופוליטי למרחב המזרח-תיכוני 

בעבר ובהווה. בנוסף, הלימודים העמיקו משמעותית את 
ידיעותיי בשפה הערבית והעניקו לי מסגרת תיאורטית-

מתודלוגית מגוונת, המאפשרת לי לנתח באופן ביקורתי 
ומורכב מציאויות ותהליכים היסטוריים שונים. מלבד 

הפן התוכני-לימודי, המחלקה מתאפיינת ביחס חם 
ואישי לסטודנטים, ותמיד ניתן למצוא אוזן קשבת בצוות 

ההוראה והמנהלה. מיד עם הגשת התזה קיבלתי הצעת 
עבודה בתחום לימודיי ואני מרוצה מאוד בעבודתי".
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לייעוץ ומידע נוסף:
המחלקה ללימודי המזרח התיכון

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

טלפון: 08-6461455
mideast@bgu.ac.il :מייל


