הלימודים לתואר שלישי (ד"ר)
()106301-20-01
יו"ר הוועדה החוגית :פרופ' יובל בן-בסט

מטרת הלימודים
לימודי הדוקטורט מיועדים להכשרת התלמיד למחקר אקדמי עצמאי מתקדם
בתחום לימודי המזרח התיכון והאסלאם.
תנאי קבלה
רשאים להגיש מועמדותם כתלמידים לתואר דוקטור כל בעלי תואר שני (מ"א)
בלימודי המזרח התיכון והאסלאם מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל,
שהשיגו ציון של ( 85או שווה ערך בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים)
לפחות בלימודיהם לתואר השני וציון של  86לפחות בעבודת הגמר המחקרית
(או שווה ערך בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים).
מבנה הלימודים
משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים ,והוא מחולק לשני שלבים:
שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.
שלב מחקר א' :משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת
סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ) .במהלך
תקופת לימודים זו ,ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה ,יידרש
התלמיד להשלים את הצעת המחקר ,לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה
לעיון הוועדה החוגית ,וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה
החוגית.
אישור סופי של הצעת המחקר יינתן על-ידי הרשות ללימודים מתקדמים
שלב מחקר ב' :משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב
מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר
שלישי .במהלך תקופת לימודים זו יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת
הדוקטור ,לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה) ,אישור
הוועדה החוגית ,וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.
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עם ההרשמה ללימודים ,יש להגיש במזכירות החוג את המסמכים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הצהרת כוונות בת  3-2עמודים על נושא המחקר ,וכחצי עמוד בשפה
האנגלית.
קורות חיים בעברית ובאנגלית.
העתקים מתעודת "בוגר" ו"מוסמך".
תדפיסי ציונים לתארים ב"א ומ"א.
שני מכתבי המלצה ממרצים מתארים קודמים (אחד מטעם מנחה עבודת
הגמר המחקרית).
מכתב ממרצה מוסמך מן החוג לפיו ניתנת הסכמתו להנחות את כתיבת
המחקר המבוקש.

לאחר הודעת הקבלה ללמודים יתמקדו התלמידים בשלב א' בהכנת הצעת
המחקר המפורטת.
אישור הצעת המחקר יינתן על ידי המנחה והוועדה החוגית לתואר שלישי.
אישור סופי יינתן על ידי הרשות ללימודים מתקדמים .עם קבלת אישור זה יעבור
התלמיד למעמד של תלמיד מחקר בשלב ב' .מנחה עבודת הד"ר יקבע לתלמיד
המחקר את תוכנית הלימודים ואת היקפה ,בנוסף להשתתפות בקורסים
לתלמידי התואר השלישי במסגרת ביה"ס להיסטוריה .הוועדה החוגית לתואר
שלישי תאשר את התוכנית .הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה
(בכתב או בעל-פה) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם .בסמינריונים
נדרשת רק חובת השתתפות פעילה .כמו כן ,יש להוכיח ידיעה של שפות
רלוונטיות לתחום המחקר .היקף התוכנית (כולל השלמת השפות) לא יעלה על
 16שש"ס ולא יותר מ 4-קורסים.
עם סיום עבודת המחקר תוגש העבודה מודפסת ,בחתימת המנחה ,לוועדת
הדוקטורט החוגית שתדון באישור העבודה לשיפוט ותעבירה לרשות ללימודים
מתקדמים .לאחר שתיערך בדיקה כי אכן מולאו כל החובות כנדרש על פי
התקנון ,תישלח העבודה לשיפוט בהתאם לנהלים.
מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות
בעלות שלוחות בישראל אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה ,יחויבו
לעמוד בהצלחה בבחינת .GRE


כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה
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