החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
החוג מקיים כיום ארבע תוכניות מ.א:
 .1מ"א לא מחקרי בשנתיים (מסלול ב' ללא תיזה) .תלמידי מסלול זה נדרשים ללמוד
קורסים מתקדמים בהיקף של  36שש"ס ולהיבחן בבחינת גמר.
 .2מ"א לא מחקרי מרוכז בשנה קלנדרית אחת (מסלול ב' ללא תיזה ,החל משנת
הלימודים  .)2018תלמידי מסלול זה נדרשים ללמוד קורסים מתקדמים בהיקף 36
שש"ס בתוכנית מובנת ולהיבחן בבחינת גמר .הלימודים במסלול זה מתקיימים יום
אחד בשבוע במשך  3סמסטרים (סטודנטים שאינם מגיעים מתחום מזה"ת יחויבו
בשני קורסי השלמה מתוקשבים עפ"י החלטת הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים).
 .3מ"א מחקרי עם תזה בשלוש שנים (מסלול מחקרי א') .תלמידי מסלול א' נדרשים
ללמוד קורסים מתקדמים בהיקף של  32שש"ס (לא כולל שפות) ולכתוב עבודת גמר
מחקרית (תיזה).
 .4תוכנית בנ"ל באנגלית (החל משנת הלימודים הבאה )2019
פרוט הקורסים:
מסלול א' (עם תיזה) –  32שש"ס ,לא כולל שפות ,עפ"י החלוקה הבאה:
סמינר  /תרגיל (ס"ת) – כל אחד  4שש"ס (מתוכם  2סמינריונים ו 3-תרגילים)
( 4שש"ס)
תרגיל היסטוריוגרפיה (קורס חובה)
סמינר הדרכת כתיבת עבודות מ"א (קורס חובה) ( 4שש"ס)
( 8שש"ס)
קורס בחירה מחוץ לחוג (מדרג  3עד )5
הגשת עבודת גמר מחקרית (תיזה)
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מסלול ב' (ללא תיזה) –  36שש"ס ,לא כולל שפות ,עפ"י החלוקה הבאה:
סמינר  /תרגיל (ס"ת) – כל אחד  4שש"ס (מתוכם  3סמינריונים ו 3-תרגילים)
( 4שש"ס)
תרגיל היסטוריוגרפיה (קורס חובה)
( 8שש"ס)
קורס בחירה מחוץ לחוג (מדרג  3עד )5
בחינת גמר
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שונות
•

ימי הלימוד הרגילים לתואר שני הינם ימים ג' ו -ו' ,סמסטר א' וסמסטר ב' .משך
הלימודים הרגיל הינו שנתיים  +שנה לכתיבת תזה במקרה שלוקחים המסלול
המחקרי.
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•
•

החל משנת הלימודים תשע"ט ניתן לקיים את מסלול ב' ללא תיזה גם ביום אחד
מרוכז בשבוע ,במשך שנה (שלושה סמסטרים רצופים :חורף ,אביב ,קיץ) ,בלימודים
המתקיימים לאורך כל היום משמונה בבוקר עד שמונה בערב.
המסלול הבינלאומי יפתח בשנת  2019והלימודים בו יתקיימו באנגלית .ניתן יהיה
ללמוד בתוכנית זו גם במסלול עם תזה וגם ללא.
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