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 ) 124זרח התיכון (מה ידומילל הקלחהמ
 תש"פ -רשימת קורסים 

 תואר שני
 

 קורסי חובה
 

 )2גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני א' ( 01-0251-2-124
 12-14ג'   סמס' א' )4ש' (   אבי רובין פרופ'  

 קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה א' במסלול הכללי והמחקרי •
 

 )2התיכון המודרני ב' ( גישות ושיטות בחקר המזרח 01-0261-2-124
 12-14ג'   סמס' ב' )4ש' (   אבי רובין פרופ'  

 קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה א' במסלול הכללי והמחקרי •
 
 

 ) 0א'( -סמינר בכתיבת הצעת מחקר למ.א  01-0188-2-124
 14-16ג'   א'' סמס  )2' (ש    מרצי המחלקה

רי. חלק מהמפגשים יתקיימו קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה א' במסלול המחק •
 במתכונות סדנה במועדים אחרים אשר יפורסמו בסילבוס הקורס.

 
 ) 0ב'( -סמינר בכתיבת הצעת מחקר למ.א  01-0201-2-124

 14-16ג'   ב'' סמס  )2' (ש    מרצי המחלקה  
קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה א' במסלול המחקרי. חלק מהמפגשים יתקיימו  •

 במועדים אחרים אשר יפורסמו בסילבוס הקורס.במתכונות סדנה 
 
 

 )1סמינר בכתיבת עבודת גמר למ.א א' ( 01-0198-2-124
 14-16ג'   סמס' א' )2ש' (  הלר-דניאלה טלמון 'דר
חלק מהמפגשים יתקיימו . קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה ב' במסלול המחקרי •

 ורס.במתכונות סדנה במועדים אחרים אשר יפורסמו בסילבוס הק
 

 )1סמינר בכתיבת עבודת גמר למ.א ב' ( 01-0298-2-124
 14-16ג'   סמס' ב' ) 2ש' (  הלר-דניאלה טלמון 'דר
חלק מהמפגשים יתקיימו . קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה ב' במסלול המחקרי •

 במתכונות סדנה במועדים אחרים אשר יפורסמו בסילבוס הקורס.
 
 

 קורסי בחירה
 

 )4( ודי ארצות ערב: זהות, פוליטיקה והיסטוריוגרפיהיה 01-0150-2-124
 8-12ג'   סמס א' )4ס' (   יורם מיטלפרופ' 

 
 )4( מדיניות לשונית בארצות המזה"ת: מהמגרב ועד המפרץ 01-0160-2-124

 20-16ג'   סמס' א' )4ס' (   יונתן מנדל 'דר  
 

 )4( בשיתוף מכון ון ליר– ליכון הגלובהמזרח התי 01-0000-2-124
 8-12ג'   סמס' ב' )4ס' (   פרופ' חגי רם

 
 )4( שליטים ונתינים   01-0323-2-124

 16-20ג'   ב'סמס'  )4ס' (  נמרוד הורביץפרופ'   
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 סדנה לחברי כתב העת ג'מאעה
 לתלמידי המסלול המחקרי, שהתקבלו כחברי מערכת. הרישום נעשה במחלקה.

 
 )2א' ( -סדנת ג'מאעה  01-0248-2-124

 14-16ג'   סמס' א' )2סד' (   פרופ' חגי רם  
 

 )2ב' ( -סדנת ג'מאעה  01-0258-2-124
  14-16ג'   סמס' ב' )2סד' (   פרופ' חגי רם  
 
 
 

 יש לבצע רישום לקורסים: -לתלמידי המסלול המחקרי שנה ב' 
 סמסטר א' -) 6עבודת גמר ( 124-2-9991-01

 
 ב'סמסטר  -) 6עבודת גמר ( 124-2-9992-01

 
 
 

לתלמידי המסלול המחקרי שנה ג' ואילך, יש לבצע רישום לקורס עבודת גמר (ללא נק"ז), 
 בהתאם לתקופת הלימודים אותה הארכתם.

 

 סמסטר א' -) 0כתיבת עבודת גמר ( 124-2-7777
 

 סמסטר ב' -) 0כתיבת עבודת גמר ( 124-2-7778
 
 
 


