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חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון 
 חוגי-ותרבויותיו לתואר דו

 
 נ"ז מתקדמות 21 ובהן לפחותנ"ז  45 לפחות ■
 

 :ותרבויותיו לימודי היסטוריה של המזרח התיכון
 נ"ז 45

 
 נ"ז 63 –חובה 

 נ"ז רמה 
 6 ר (23401האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת )

מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה 
 6 ר (23231)

 טקסטים: ותרבויותיו התיכון המזרח של היסטוריה

 6 ר 1(23716) בערבית

 6 ר (23411העולם ) מלחמותהמזרח התיכון בין 

 6 ר (23646המזרח התיכון בימינו )

ישראל -היהודי בארץ מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב 
 6 ר או 1(23410בין מלחמות העולם )

 6 ר 1(23406בעשור הראשון ) ישראל  

 
 נ"ז 21 – בחירה

ב ובהן לפחות -נ"ז מתקדמות מאשכולות א ו 11בבחירה יש לכלול 
 .נ"ז מאשכול ג 6אשכול א. כמו כן, יש לבחור נ"ז מתוך  6
 

 אשכול א 
האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות 

 6 ר (23712)

ישראל,  ,חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים
 6 ר (23711סוריה ולבנון )

 6 ר (23700האסלאם ) מבוא לאמנות בארצות

 6 ר (23617החברה הערבית בישראל )

 6 מ (23113) ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם

 6 מ (23123נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון )

 6 מ (23170הקולנוע הפלסטיני )

   

 אשכול ב 
 2124-2002תולדות התנועה הציונית  :בין ציון לציונות

 6 ר (23212)

 6 ר (23104) ופקודהבימי שואה 

 6 ר (23130ירושלים לדורותיה )

 6 ר (23134) יהודים בעידן של תמורות

 6 מ (23022) 13-21-אפריקה במאות ה-יהודי צפון

 6 מ (23000נצרות, אסלאם, יהדות ) :אתיופיה

 6 מ 1(23161יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות )

   

 אשכול ג 
 6 ר (23136צמיחת המדינות החדשות באפריקה )

 6 ר (23701)המהפכה הצרפתית 

 6 ר (23704) 2141-2701שורשי הפשיזם האירופי: 

 6 ר (23674) 2633-2013אירופה  :על סף העת החדשה

 6 מ (23133עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים )

 6 מ (23141מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה )
 

 2הוכחת ידע בערבית
 הוכחת ידע בשפה הערביתעמידה בדרישות התכנית מותנית ב

פטור מדרישה זו יינתן לעומדים באחד מן  .מתחיליםברמת 
 התנאים הבאים: 

 בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא ערבית סיימו 

 יחידות לימוד 5בחינת בגרות בערבית בהיקף של ב נבחנו 
  מאוניברסיטה ברמה מקבילה פטור מלימודי ערבית השיגו

 אחרת

לזכות  יםבאחד מן התנאים לעיל יכול יםעומד סטודנטים שאינם
. בחינת מיוןבהערבית לאחר שייבחנו  בפטור מהוכחת ידע בשפה

יסודות האחרים יופנו, לפי רמתם, ללימוד אחד מן הקורסים: 

יסודות הערבית הספרותית ב , (12461הערבית הספרותית א )

 יםסטודנטהים נקודות זכות. . קורסים אלה אינם מקנ(12466)
רס שנקבע לפי רמת הידע הנוכחי שלהם, ללמוד את הקו ויתחיל

 ביסודות הערבית הספרותית בהדרגה עד לסיום הקורס  ויתקדמו

בדרישת הוכחת  יםכעומד ו. לאחר סיום קורס זה ייחשב(12466)
הוכחת הידע בשפה הערבית אינה תנאי קדם הידע בשפה הערבית. 

ודים, אך מומלץ לסיים את לימוד קורסי הערבית לתחילת הלימ
 כבר בשלבים המוקדמים של הלימודים בתכנית זו.

 

 דרישות סמינריוניות
היסטוריה של המזרח התיכון ב אחת תסמינריוני העבוד

 . ותרבויותיו
 

המזרח  בהיסטוריה של חוגתכנית הלימודים ל !לבכם לתשומת
. סטודנטים 1112השתנתה החל מסמסטר ב ותרבויותיו התיכון

רשאים ללמוד לפי התכנית  1112שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב

התכנית הישנה כפי שפורסמה באתר לקראת החדשה או לפי 
החלו לימודיהם בתכנית מסמסטר סטודנטים ש .1122סמסטר א

 ואילך חייבים לעמוד בדרישות של התכנית החדשה. 1112ב
 
 

___________________________ 

 טקסטים: ותרבויותיו התיכון המזרח של היסטוריה הקורס 1
בה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם חו הוא (23716) בערבית

ואילך. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני  1116אסמסטר מ
ועמדו בדרישות חובת הוכחת ידע בערבית עד רמת  1116אסמסטר 

חייבים  אינם (12461 ) ד הספרותית הערבית יסודותפטור מהקורס 
ישראל בעשור הראשון  הקורסים שניבקורס זה ועליהם ללמוד את 

-לאומי למדינה שבדרך: היישוב היהודי בארץ מביתו (23406)
 (. 23410ישראל בין מלחמות העולם )

יכולים לכתוב עבודה סמינריונית שמספר הסטודנטים על יש הגבלה  1
 לפרטים ראו תיאור הקורס בקטלוג הקורסים. בקורס זה.

 
 

 חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים כלליות רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

 :לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של 
 הוכחת ידע באנגלית 

 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה 
לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים אליו. יש 

 שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.
 
 

הערות לשילוב החוג בהיסטוריה של המזרח 
-התיכון ותרבויותיו עם חוגים אחרים לתואר דו

 חוגי
 

 הערה כללית לשילוב שני חוגים
 
 

אם קורס הוא חובה בשני חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו
החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם 
קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש 
ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם 
קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק 

 .באחד מהחוגים ולא בשניהם
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