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Uלימודים לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון 

 )124-2(סימן מחשב 

Uמטרת הלימודים 

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

החברה, מגמה זו מתבטאת בדגש על שילוב בין מתודות שמקורן במחקר ההיסטורי לבין כאלה שמוצאן במדעי 

 רתיים בחקר בהיצע הקורסים המדגישים היבטים היסטוריים, תרבותיים וחב הלשון והספרות וכן

 המזרח התיכון.

הלימודים לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון מתנהלים בשני נתיבי לימוד: מחקרי (עם תזה) וכללי 

 (ללא תזה).

 משך הלימודים 

 . שנתייםהלימודים בתואר שני נמשכים 

בנתיב הכללי (ללא תזה), על הסטודנטים לסיים בהצלחה את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנה השנייה. 

עד תחילת השנה השנייה ללימודים. במקרה  הצעת מחקרבנתיב המחקרי (עם תזה), על הסטודנטים להגיש 

הצורך ועדת המוסמכים המחלקתית תאשר הארכה, אולם בכל מקרה לא תינתן הארכה מעבר לסוף סמסטר 

א' של השנה השנייה ללימודים. על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט 

 עד תום השנה השנייה ללימודים.  

כים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשנה נוספת שלישית לצורך השלמת כתיבת ועדת המוסמ

עבודת הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר. הארכה לשנה רביעית בהתאם להחלטת ועדת מוסמכים 

 פקולטית תאושר רק בנסיבות מיוחדות, ויתכן ותידרש השלמת קורסים של הנתיב הכללי.

Uואר בשום נתיב, ומשמעות הדבר הפסקת לימודים ללא תואר.לא תאושר שנה חמישית לת 

 הנתיב המחקרי

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

נק"ז קורס מתודולוגי: "גישות ושיטות  4תכנית הלימודים בנתיב זה כוללת שלושה קורסי חובה בהיקף של 

 0 -נק"ז; סדנה בכתיבת עבודת גמר 0 -נק"ז; סדנה בכתיבת הצעת מחקר 4 -מודרני"בחקר המזרח התיכון ה

נק"ז (בשניים מהם תוגש עבודה בהיקף של סמינריון ובשלושה הנוספים  20 -וחמישה קורסי סמינר נק"ז; 

עבודה בהיקף של רפראט). כאמור לעיל, על הסטודנטים להגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה 

במידה , יה ללימודים, ובמקרה הצורך ועדת מוסמכים תאשר הארכה. קורסי השלמה לתואר שניהשני

  יקבעו ע"י ועדת הקבלה המחלקתית בהתאם לרקע האקדמי של המועמדים., ויידרשו
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 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 124-2-0188 א'

124-2-0201 

 א'-מחקרסדנה בכתיבת הצעת 

 ב'-סדנה בכתיבת הצעת מחקר

0 

0 

 א'
 

 א'

124-2-0251 

124-2-0261 

 א' –גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני 

 ב'  –גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני 

2 

2 

 124-2-0198 ב'

124-2-0298 

 א' -סדנה בכתיבת עבודת גמר 

 ב' -סדנה בכתיבת עבודת גמר 

0 

0 

  4 חובה סה"כ קורסי 

  20 סמינרים 5 

9991-2-124 ב'  
9992-2-124  

 (סמס' א)עבודת גמר 

 (סמס' ב)עבודת גמר 

6 

6 

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 הנתיב הכללי

קורסי השלמה, במידה ויידרשו, יקבעו ע"י ועדת הנתיב הכללי כולל קורס חובה, סמינרים ובחינת גמר. 

תכנית הלימודים בנתיב זה כוללת קורס חובה הקבלה המחלקתית בהתאם לרקע האקדמי של המועמדים. 

נק"ז: קורס מתודולוגי "גישות ושיטות בחקר המזרח בתיכון המודרני" ושמונה קורסי סמינר  4בהיקף של 

בודה בהיקף של סמינר ובחמישה הנוספים עבודה בהיקף של נק"ז (בשלושה מהם תוגש ע 32בהיקף של 

בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודים, לאחר סיום חובות  בכתברפראט)*. על הסטודנטים להיבחן 

השמיעה לתואר. בחינת הגמר תכלול שני נושאים שיוקצו לסטודנטים בצירוף ביביליוגרפיה מתאימה ללימוד 

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

 . יש לקבל ציון עובר בכל אחת מהשאלות בנפרד.75הינו עובר בבחינה 
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 תכנית הלימודים בנתיב הכללי 

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 124-2-0251 א'
124-2-2061 

 

 א' -גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני 
 ב' –גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני 

2 
2 

 32 סמינרים  8  ב' -א' ו

 0 בחינת גמר  ב'

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

  הרכב הציון הסופי לתואר

 80% קורסים

 20% בחינת גמר

 

 חובה לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר השני 

 


