תואר שני בלימודי המזרח התיכון

במגמת מודיעין
במרחב הדיגיטלי והסייבר

בואו לקרוא את המפה בזמן

ולהתמקצע במגמת
לימוד ייחודית

במחלקה ללימודי המזרח התיכון תקבלו כלים לשילוב בין
מזרחנות לטכנולוגיה ומחקר נתונים.
תוכנית לימודים ראשונה מסוגה ובעלת פוטנציאל השפעה על
ענפי העסקים והביטחון במדינת ישראל.

רקע לתוכנית

נושאי הלימוד

בשנים האחרונות הולך וגדל הביקוש לחוקרים ולאנשי מקצוע
המשלבים התמחות במזרחנות וכלים של סייבר וטכנולוגיה,
באקדמיה ,בתעשייה ובחברות ישראליות ובין-לאומיות.

תוכנית הלימודים משלבת מחקר והיבטים אקטואליים.
בין הנושאים הנלמדים בתוכנית:

האתגרים הביטחוניים הגלובליים והשווקים הכלכליים
המתפתחים במדינות האזור ,זקוקים לבוגרי מגמות של מזרח
תיכון בעלי ידע במערכות טכנולוגיות.
סגל המחלקה מורכב מחוקרים מומחים בתחומם בארץ בעולם,
בעלי התמחות בשילוב בין מזרחנות לסייבר במסגרת מחקר
והוראה .כחלק מתוכנית הלימודים תתנסו בהכשרה מעשית,
ותשתלבו בגופים וארגונים שעוסקים בחקר המזרח התיכון
באמצעות הרשתות.

מבנה התוכנית
• תואר שני ללא תזה –  18ש"ש ( 36נ"ז) לא כולל השלמות
ודרישות נוספות לתואר שני.
• תואר שני בשנה אחת בלבד –  3סמסטרים ,בימי שלישי ערב
(פרונטלי) וימי שישי (במתכונת זום).
• אפשרות לתואר במסלול מחקרי במשך שנתיים שבמהלכן
יכתוב הסטודנט עבודת גמר.
• פרקטיקום מעשי במהלך הלימודים.

• שימושי מחשב ובינה מלאכותית בניתוח מידע בהקשר
המזרח תיכוני
• אסלאם ורדיקליות בעידן הסייבר
• סוגיות מודיעיניות במזרח התיכון
• הסכסוך הערבי-ישראלי
• התנועה האסלאמית בישראל במרחב הווירטואלי
• פרסית וערבית מדוברת
• שוק הנפט העולמי
• מעמד הנשים במדינות האסלאם
• תקשורת בעולם הערבי
• איראן המהפכנית בתקשורת וברשתות

פרקטיקום

דרישות נוספות ופטורים

בחלקה הראשון של התוכנית יוכשרו הסטודנטים לקראת
ההתמחות ויכירו מונחי יסוד משמעותיים ,תפיסות ,כלים
ופרקטיקות מעולם הסייבר וארכיטקטורת הרשת.
בחלקה השני של התוכנית יידרשו הסטודנטים לבצע עבודת
גמר מול מוסדות ממשלתיים ומלכ"רים .בעבודה ייעשה שימוש
בידע הייחודי שצברו הסטודנטים כדי להבין תופעות הקשורות
לסוגיות של ביטחון ,פוליטיקה ,חברה וטרור במזרח התיכון.

עמידה בדרישות סף של השפה הערבית ,רמות מתחילים
ומתקדמים ,מהן ניתן לקבל פטור על סמך:
• בגרות בערבית בהיקף  4יחידות בציון  80ומעלה או  5יחידות
בציון  70ומעלה.
• קורס אקדמי במוסד מוכר :ערבית ברמות מתחילים
ומתקדמים ,בציון עובר.
• סיום מכינה לערבית באוניברסיטת בר-אילן בציון עובר.
פרטים על לימודי המכינה באתר המחלקה.

תנאי קבלה והליך הרשמה
• מילוי טופס הרשמה וצירוף המסמכים הנדרשים
• תואר ראשון ממוסד מוכר בציון ממוצע של  76ומעלה
• עמידה בדרישות הקדם ובלימודי ההשלמה כמפורט.
השלמות אלו ייקבעו בהתאם למסמכים שיוגשו ע"י
המועמדים בתהליך הרישום.

חובות השלמות נוספות לתואר הנלמדות במהלך שנת
הלימודים (לחסרי רקע):
• מבחן פטור מהדרכה ביבליוגרפית
• מבוא לתולדות האסלאם ( 4נ"ז – מתוקשב)
• מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה ( 4נ"ז – מתוקשב)

שכר לימוד
שכר לימוד אוניברסיטאי ,פרטים נוספים ניתן למצוא
באתר האוניברסיטה.
למועמדים הנדרשים להשלמות בהיקף מלא ,תינתן מלגה ע"ס
 5,000ש״ח במהלך שנת הלימודים*.
*בכפוף לתקנון

סגל התוכנית (לפי א"ב)
ד"ר אלי אלשיך
מומחה בהלכה מוסלמית ,רדיקליזם דתי ,ג'האד-עולמי,
סלפיה-ג'האדיה וטרור בסייבר.
פרופ' זאב מגן
ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכון ,מומחה לאיראן ,דת
האסלאם והשפה הפרסית.
ד"ר יוסי מן
מומחה לשוק הנפט במזה"ת ,שותף בקבוצות מחקר
בינלאומיות שמפתחות יכולת להבין תופעות חברתיות
וכלכליות במזה"ת באמצעות שיטות ממדעי המחשב ומערכות
מידע.
ד"ר נתנאל פלמר
חוקר מודיעין ,טרור ושחקנים לא מדינתיים במזרח התיכון.
ד"ר נסיה שמר
מומחית להלכה אסלאמית ,אסלאם פוליטי ויהדות-אסלאם.
פרופ' דב תאני
מומחה לאינטראקציית אדם-מחשב ,מערכות אדם-בינה
מלאכותית ,החזיה (ויזואליזציה) ,משוב ותמיכה בעבודה
מבוזרת.
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