
 

 

 

 

 ( 124זרח התיכון )מה ידומילל הקלחהמ
 תשפ"ג -רשימת קורסים  

 

 תואר שני
 

תכנית הלימודים לתואר שני מובנית ואין אפשרות בחירה, למעט אישורים שניתנו בוועדת תארים 
 ונוצרים בתרבויות האסלאםמתקדמים או לתלמידי מסלול יהודים 

 

 קורס חובה       מסלול כללי
 

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

 

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

 

 קורס שנתי 

 
 שנה א' –קורסי חובה      מסלול מחקרי

 

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

 

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

 

 קורס שנתי 

 
 ( 0סדנת כתיבת הצעת מחקר ) 01-0188-2-124

 ג' יום   ב'' סמס  (2' )ש    מרצי המחלקה

 סדנה מרוכזת של מפגש חד פעמי, מועד יפורסם בהמשך 
 

 (0שנה א' ) -סמינר מחלקתי א'  01-0351-2-124
 14-16יום ג'   סמס' א' ( 0ש' )    

 

 (0שנה א' ) -סמינר מחלקתי ב'  01-0361-2-124
 14-16יום ג'   סמס' ב' ( 0ש' )    

  .קורס שנתי.מועדי ההרצאות יפורסמו בתחילת הסמסטר 

 

 שנה ב' –קורסי חובה      מסלול מחקרי
 

  (6עבודת גמר ) 01-9991-2-124
 סמס' א'  נק"ז  על כתיבת התיזה  

 
  (6עבודת גמר ) 01-9992-2-124

 סמס' ב'  נק"ז  על כתיבת התיזה  
 

 (0סדנת כתיבת עבודת גמר ) 01-0198-2-124
 ג' יום   ב'' סמס  (2' )ש    מרצי המחלקה

 סדנה מרוכזת של מפגש חד פעמי, מועד יפורסם בהמשך 
 

 (0) שנה ב' –סמינר מחלקתי א'  01-0371-2-124
 14-16ג' יום   סמס' א' ( 0ש' )    

 

 (0) שנה ב' –סמינר מחלקתי ב'  01-0381-2-124
 14-16ג' יום   סמס' ב' ( 0ש' )    

 מועדי ההרצאות יפורסמו בתחילת הסמסטר 



 

 

 

 

 

  מסלול מחקרי וכללי       סמינרים
 

 סמסטר א'
 

 (4) : זהות, פוליטיקה והיסטוריוגרפיהארצות ערביהודי  01-0150-2-124
 8-12ג' יום   סמס' א' (4ס' )   מיטל יורםפרופ' 

 
 (4) 19-עד המאה ה מגדר ואימפריה במזרח התיכון 01-0323-2-124

 16-20ג' יום   סמס' א' (4ס' )  הונתן בראקי 'דר
 
 

 סמסטר ב'
 

 (4) 21-עד המאה ה 11-מהמאה ה-מקומית בהקשר מזרח תיכוני  ההיסטוריחקר   01-0249-2-124
 16-20יום ג'   סמס' ב' (4ס' )  הלר-פרופ' דניאלה טלמון

 
 
 
 

 סדנה לחברי המערכת     כתב העת ג'מאעה
 

 (2א' ) -סדנת ג'מאעה  01-0248-2-124
   סמס' א' (2סד' )   פרופ' חגי רם  

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

 
 
 
 

 מסלול מחקרי שנה ג' ואילך      כתיבת עבודת גמר
 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
 

  



 

 

 

 

 

 מסלול יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם

 גתואר שני* תשפ"
 קורסי חובה )ליבה( 2במסלול זה ישנם 

 יתר ההנחיות הן בהתאם למסלול מחקרי/כללי כפי שמפורסם בשנתון
 

 קורסי חובה
 

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

 
 (2גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני ב' ) 01-0261-2-124

 12-14ג' יום   סמס' ב' (4ש' )   רוביןפרופ' אבי   

 קורס שנתי, חובה לתלמידי שנה א' במסלול הכללי והמחקרי 
 
 

 ( 0סדנת כתיבת הצעת מחקר ) 01-0188-2-124
 ג' יום   ב'' סמס  (2' )ש    מרצי המחלקה

 חובה לתלמידי שנה א' במסלול המחקרי 

 סדנה מרוכזת של מפגש חד פעמי, מועד יפורסם בהמשך 
 
 

 (0סדנת כתיבת עבודת גמר ) 01-0198-2-124
 ג' יום   ב'' סמס  (2' )ש    מרצי המחלקה

 חובה לתלמידי שנה ב' במסלול המחקרי 

 סדנה מרוכזת של מפגש חד פעמי, מועד יפורסם בהמשך 
 
 

 (0שנה א') -סמינר מחלקתי א'  01-0351-2-124
 14-16ג' יום   סמס' א' ( 0ש' )    

 

 (0שנה א') -סמינר מחלקתי ב'  01-0361-2-124
 14-16ג' יום   סמס' ב' ( 0ש' )    

  מרצי המחלקה ומרצים אורחים"י ע מועברהסמינר כולל הרצאות בתחומים שונים 

 מועדי ההרצאות יפורסמו בתחילת הסמסטר 

 "(גחובה לתלמידי המסלול המחקרי וכתיבת תיזה )תשפ 

 
 (0שנה ב') –סמינר מחלקתי א'  01-0371-2-124

 14-16ג' יום   סמס' א' ( 0ש' )    
 

 (0שנה ב') –סמינר מחלקתי ב'  01-0381-2-124
 14-16ג' יום   סמס' ב' ( 0ש' )    

  מרצי המחלקה ומרצים אורחים"י ע מועברהסמינר כולל הרצאות בתחומים שונים 

 מועדי ההרצאות יפורסמו בתחילת הסמסטר 

 (ב)תשפ" חובה לתלמידי המסלול המחקרי וכתיבת תיזה 

 
  (4הפורום לחקר יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם ) 01-0391-2-124

 סמסטר א'(  4ש' ) , דר' מנשה ענזייקותיאלי-אורית ואקנין 'דר
 

  המפגשים יתקיימו במתכונת סדנה 
 

 



 

 

 

 

 סמינרים/קורסים בתכנית 
 

 סמסטר א'
 

 (4והיסטוריוגרפיה )יהודי ארצות ערב: זהות, פוליטיקה  01-0150-2-124
 8-12יום ג'   סמס' א' (4ס' )   פרופ' יורם מיטל

 
 

 סמסטר ב'
 

01-0333-2-124 MENA People on MENA Region –  (4)סדנת מחקר 
 קורס מרוכז   (4ס' ) יקותיאלי-דר' אורית ואקנין

 קורס משותף ( עם אוניברסיטת רבאטUIR) ומתקיים בחלקו ברבאט 

  המרחב הפקולטיבמסגרת 

 הקורס כרוך בתשלום נוסף על הנסיעה 
 
 

 שנתי
 

 (4א' ) 19 -יהודים נודדים במרחב המוסלמי: אורבניזציה, הגירה ועליה במאות ה 01-0400-2-125
 16-18' דיום   סמס' א' (4ס' )   ד"ר מנשה ענזי

 
 (4)' ב 19 -יהודים נודדים במרחב המוסלמי: אורבניזציה, הגירה ועליה במאות ה 01-0410-2-125

 16-18' דיום   'בסמס'  (4ס' )   ד"ר מנשה ענזי
 
 
 

 יהודית בימי הביניים א'-ִלַסאן, ַאַדּב ַונור: שפה ותרבות רוחנית ערבית 01-0209-1-124
 18-20ג' יום   סמס' א' (2ש' )   שועי רז 'רד  

 
 הביניים ב' יהודית בימי-ִלַסאן, ַאַדּב ַונור: שפה ותרבות רוחנית ערבית 01-0419-1-124

 18-20ג' יום   סמס' ב' (2ש' )   שועי רז 'רד  
 )קורס שנתי מתואר ראשון. פתוח לתלמידי המסלול בלבד )כרפרט 

 
 
 
 
 
 
 

 *תכנית הלימודים נקבעת בייעוץ אישי עם רכזת המסלול: 
 יקותיאלי-אורית ואקנין 'דר

 
 
 

 
 

 mideast@bgu.ac.ilהמעוניינים ייפנו במייל למזכירות המחלקה: 

 

mailto:mideast@bgu.ac.il

