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 התיכון המזרח בלימודי שני לתואר לימודים

 (124-2)סימן מחשב 
 

 
 מטרת הלימודים

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

 ברההחמגמה זו מתבטאת בדגש על שילוב בין מתודות שמקורן במחקר ההיסטורי לבין כאלה שמוצאן במדעי 

 קורסים המדגישים גם היבטים תרבותיים וחברתיים בחקר המזרח התיכון. ובהיצע של

הלימודים לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון מתנהלים בשני נתיבי לימוד: מחקרי וכללי )ללא 

 תיזה(.

 
 . שנתייםמשך הלימודים בתואר שני הינו  - משך הלימודים

 ים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה. בנתיב הכללי, על הסטודנטים לסי

בנתיב המחקרי, על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה 

 השנייה ללימודים )לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת(. 

ם לשנה נוספת לצורך השלמת כתיבת עבודת ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודי

 הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר ובאישור הוועדה הפקולטית. 

מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השנה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים בהיקף של 

 מו את התואר בנתיב כלשהו. נק"ז בשנה הרביעית והאחרונה לתואר על מנת להבטיח שבסיום שנה זו יסיי 12

 לא תאושר שנה חמישית לתואר בשום נתיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.

 

 

מחקרי רח התיכון מתנהלים בשני נתיבים: הלימודים לתואר שני במחלקה ללימודי המז - נתיבי הלימוד

בתואר ראשון או בתום שנה  לפחות 85 לנתיב המחקרי מותנה בציון ממוצע שלהקבלה או המעבר וכללי. 

 בקורסי התואר השני ובכפוף לאישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית. ראשונה

 

 

 המחקרי הנתיב

  נק"ז.  12בהיקף של נק"ז והגשת עבודת גמר  24 של הנתיב המחקרי כולל לימודים בהיקף

, גישות ושיטות בחקר המזרח קורס מתודולוגי נק"ז ) 8 נתיב זה כוללת שלושה קורסי חובהכנית הלימודים בת

וארבעה , נק"ז 2 -כתיבת עבודת גמרב סמינרנק"ז,  2 -כתיבת הצעת מחקרסמינר בנק"ז,  4 -התיכון המודרני

 של בהיקף עבודה הנוספים ובשניים סמינריון של בהיקף עבודה גשתו מהם בשניים) נק"ז 16 – *סמינרקורסי 

 (.רפראט

האקדמי של הסטודנטים. בהתאם לרקע  הקבלה המחלקתיתועדת יקבעו ע"י , במידה ויידרשו, קורסי השלמה

  השנה השנייה ללימודים. בתוםעל הסטודנטים להגיש את עבודת הגמר לשיפוט 
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 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 

 חובה קורסי

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 קרמחבכתיבת הצעת סמינר  124-2-0188 א'

 4                           גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני 124-2-0251 א'

 124-2-0198 ב'

124-2-0298 

 א' -סמינר בכתיבת עבודת גמר 

 'ב -סמינר בכתיבת עבודת גמר 

1 

1 

  8 סה"כ קורסי חובה 

  16 (סמינרים 4)בחירה קורסי  

 124-2-9991 'ב
124-2-9992 

 )סמס' א(גמר עבודת 

 (ב' סמס)עבודת גמר 

6 

6 

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 

 הכללי הנתיב

קורסי השלמה, במידה ויידרשו, יקבעו ובחינת גמר.  סמינריםחירה, קורסי חובה, קורסי בהנתיב הכללי כולל 

 9ודים בנתיב זה כוללת תכנית הלימקדמי של הסטודנטים. ע"י ועדת הקבלה המחלקתית בהתאם לרקע הא

רפראטים. על  5-סמינרים ו 3, גישות ושיטות בחקר המזרח בתיכון המודרני קורס מתודולוגי קורסים:

. לאחר סיום חובות השמיעה לתוארגמר בתום השנה השנייה ללימודים, בבחינת  בכתבהסטודנטים להיבחן 

. הבחינה ללימוד עצמי ם שיוקצו לסטודנטים בצירוף ביביליוגרפיה מתאימהבחינת הגמר תכלול שני נושאי

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

 . 75הינו 
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 תכנית הלימודים בנתיב הכללי 

 

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

  קורס חובה  

 124-2-0251 א'
 

 4  גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני
 

 :קורסי בחירה  ב' -א' ו

 (סמינרים 3 -רפראטים ו 5) 

 

32 

 0 בחינת גמר  ב'

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 

 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 80% קורסים

 20% בחינת גמר

 

 

 

 mideast@bgu.ac.il, 5646145-08 אל דנציג -בתלפרטים נוספים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני הנמצא באתר הפקולטההתואר ה לשמומלץ גם לקרוא את שנתון הלימודים 
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