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  התיכון המזרח בלימודי שי לתואר לימודים

  )124-2(סימן מחשב 
  

  
  מטרת הלימודים

  
לתואר מוסמך בלימודי המזרח התיכון.  ורב תחומית המחלקה ללימודי המזרח התיכון מציעה תכית מגוות 

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

תרבותיים וחברתיים בחקר המזרח היסטוריים, קורסים המדגישים היבטים ה בהיצע כןו הלשון והספרות

  .ותרבות ערבית, לצד קורסים המתמקדים בחקר שפה התיכון

וכללי  (עם תזה) הלימודים לתואר שי במחלקה ללימודי המזרח התיכון מתהלים בשי תיבי לימוד: מחקרי

  (ללא תיזה).

  

  משך הלימודים 

 . שתיים בתואר שי משכים הלימודים

את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום  בהצלחה , על הסטודטים לסיים(ללא תזה) בתיב הכללי

  השה השייה. 

על הסטודטים להגיש הצעת מחקר עד תחילת השה השיה ללימודים. במקרה הצורך ועדת  בתיב המחקרי,

המוסמכים המחלקתית תאשר הארכה, אולם בכל מקרה לא תיתן הארכה מעבר לסוף סמסטר א' של השה 

טים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה על הסטוד השייה ללימודים.

    השייה ללימודים.

לצורך השלמת כתיבת  שלישית ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת

יא הארכה לשה רביעית תאושר רק בסיבות מיוחדות, וה .עבודת הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר

  מותית בהשלמת קורסים של התיב הכללי.

  

  ואשכולות הקורסים תיבי הלימוד

במסגרת שי תיבי הלימוד עומדים לבחירת הסטודטים שי אשכולות של קורסים. אשכול אחד כולל קורסים 

העוסקים בהיסטוריה, חברה ותרבות במזרח התיכון ומעבר לו (להלן: המזה"ת) והאשכול השי כולל קורסים 

ורסים מאחד האשכולות העוסקים בשפה ותרבות ערבית (להלן: שו"ת ערבית). הסטודטים יכולים לבחור ק

בלבד, או לשלב בין שי האשכולות ולקחת קורסים משיהם. ההסבר להלן על התיב המחקרי והתיב הכללי 

  יתייחס לכל אחת משתי האפשרויות ה"ל. 

  

  התיב המחקרי

   ק"ז.  12בהיקף של ק"ז והגשת עבודת גמר  24 של התיב המחקרי כולל לימודים בהיקף

(באשכול  לתלמידי שי האשכולות: ק"ז 8 בהיקף של תיב זה כוללת שלושה קורסי חובהב כית הלימודיםת

כתיבת הצעת סדה ב ,ק"ז 4 - , "גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרי"קורס מתודולוגיהמזה"ת: 

 16 - םמאחד האשכולות או משיה סמירוארבעה קורסי ק"ז,  2 -כתיבת עבודת גמרק"ז, סדה ב 2 -מחקר

כאמור  ).רפראט של בהיקף עבודה הוספים ובשיים סמיריון של בהיקף עבודה גשתו מהם בשיים(ק"ז 

השייה ללימודים, ובמקרה הצורך ועדת השה  עד תוםעל הסטודטים להגיש את עבודת הגמר לשיפוט לעיל, 

 המחלקתית הקבלהועדת יקבעו ע"י , במידה ויידרשו, לתואר שי קורסי השלמהמוסמכים תאשר הארכה. 

   .המועמדיםהאקדמי של בהתאם לרקע 
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מומלץ ללמוד את בשו"ת ערבית מאשכול הקורסים  וב הסמירים שלהם *סטודטים שיבחרו את כל/ר

  "שפה, חברה, תרבות". הקורס 

  

  תכית הלימודים בתיב המחקרי

  

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  124-2-0188  א'

124-2-0201  

  א'- סדה בכתיבת הצעת מחקר

  ב'- סדה בכתיבת הצעת מחקר

1  

1  

 א'

  
  א'

124-2-0251  

124-2-0261  

  א' – גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרי

   ב' –גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרי 

2  

2  

  124-2-0198  ב'

124-2-0298  

  א' -בכתיבת עבודת גמר  דהס

  'ב -בכתיבת עבודת גמר  דהס

1  

1  

   8  סה"כ קורסי חובה  

   16  סמירים + רפארטים)2סמירים לבחירה מהאשכולות ( 4  

9991-2-124  ב'  
9992-2-124  

  (סמס' א)עבודת גמר 

  )ב' סמס(עבודת גמר 

6  

6  

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  

  הרכב הציון הסופי לתואר:

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  הכללי התיב

ו קורסי השלמה, במידה ויידרשו, יקבעובחית גמר.  קורסי חובה, קורסי בחירה, סמיריםהתיב הכללי כולל 

קורס ודים בתיב זה כוללת תכית הלימ. המועמדיםהמחלקתית בהתאם לרקע האקדמי של  הקבלהע"י ועדת 

דרי" "גישות ושיטות בחקר המזרח בתיכון המו קורס מתודולוגיבאשכול המזה"ת: ק"ז:  4חובה בהיקף של 

ושמוה קורסיסמיר בהיקף של  ,ולחילופין, באשכול שו"ת ערבית: קורס ליבה "שפה, חברה במזרח התיכון"

על  .ק"ז (בשלושה מהם תוגש עבודה בהיקף של סמיר ובחמישה הוספים עבודה בהיקף של רפראט)* 32

. ם חובות השמיעה לתוארגמר בתום השה השייה ללימודים, לאחר סיובבחית  בכתבהסטודטים להיבחן 

. הבחיה ללימוד עצמי בחית הגמר תכלול שי ושאים שיוקצו לסטודטים בצירוף ביביליוגרפיה מתאימה

 ציון עובר בבחיה תיבדק על ידי שי מרצים מהמחלקה, ושקלול הציוים של שיהם יהווה את ציון הבחיה.

  ד.יש לקבל ציון עובר בכל אחת מהשאלות בפר. 75היו 

  

* סטודטים שיבחרו את כל/רוב הסמירים שלהם מאשכול הקורסים במזה"ת ילמדו את קורס החובה 

המתודולוגי "גישות ושיטות" השייך לאשכול זה. סטודטים שיבחרו את כל/רוב הסמירים שלהם מאשכול 

באישור  –ות הקורסים בשו"ת ערבית ילמדו את קורס החובה "שפה, חברה, תרבות". אפשרויות שילוב אחר

  ועדת המוסמכים המחלקתית.
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  תכית הלימודים בתיב הכללי 

  

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  124-2-0251  א'
124-2-2061  

  או
  

124-2-0268  
  

  אשכול מזה"ת:
  א' - גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרי
  ב' –גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרי 

  או
   שפה, חברה, תרבות במזרח התיכוןאשכול שו"ת ערבית: 

2  
2  

  
  או
4  

  32  רפארטים) 5סמירים +  3סמירים לבחירה מהאשכולות ( 8    ב' -א' ו

  0  בחית גמר    ב'

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  

  

   הרכב הציון הסופי לתואר

  80%  קורסים

  20%  בחית גמר

  

  

  mideast@bgu.ac.il, 5646145-08 אל דציג -בתלפרטים וספים: 

  

  שי המצא באתר הפקולטההתואר ה לשמומלץ לקרוא את שתון הלימודים 

  


