
קצת עלינו  
הסוגיות והאירועים הבוערים ביותר בעולם היום, וללא ספק גם בעתיד הנראה לעין,  
המזרח  ללימודי  במחלקה  הלימודים  בהתאם,  ובאסלאם.  התיכון  במזרח  קשורים 
התיכון באוניברסיטת בר־אילן – אחת הטובות והמבוקשות בישראל – הם מסע מרתק 
המעמיק את הידע ואת ההיכרות עם ההתרחשויות בישראל ובסביבתה ועם השפעתן 
הגלובלית. סגל המרצים והמרצות, החוקרות והחוקרים במחלקה הצעירה שלנו, מציע 
ההיסטוריים  בתהליכים  מעמיקים  והבנה  ידע  מקנה  לתחום,  וחדשנית  רעננה  גישה 
המזרח  את  המעצבים  והתרבותיים,  הדתיים  והכלכליים,  החברתיים  והפוליטיים, 
ביקורתית  לחשוב  אותך  יכשיר  הסגל  היום.  ועד  האסלאם  של  עלייתו  מאז  התיכון 
ולהשתמש בכלים אנליטיים, שיסייעו לך לפתח קריירה מקצועית ולערוך מחקר ברמה 

אקדמית במגוון רחב של נושאים בתחום. 

מה לומדים אצלנו? 
המחלקה שמה דגש בעת החדשה, ומרבית החומר הנלמד עוסק בתקופה זו ובהיבטיהם 
ורדיקליות  אסלאם  הערבי־ישראלי,  הסכסוך  שבמרכזה:  הנושאים  של  האקטואליים 
בעידן הסייבר, סוגיית הגרעין האיראני, משבר הנפט העולמי, מעמד הנשים במדינות 
האסלאם ותקשורת בעולם הערבי. נוסף על כך, במחלקה אפשר ללמוד את השפות 
הערבית והפרסית, מהבסיס וללא צורך בידע קודם. סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים, 

יוכלו להשתתף בסמינר מצטיינים, המשלב עבודה מעשית עם כוחות הביטחון.

להכיר את השכונה שלנו
האזור החם בעולם



..................................................................................................................לבחור בתוכנית המתאימה לך
תואר ראשון חד־חוגי )מורחב( במחלקה ללימודי המזרח התיכון בלבד 

תואר ראשון דו־חוגי במגוון שילובים מובנים:
מזרח תיכון ומדעי המדינה
מזרח תיכון וקרימינולוגיה

מזרח תיכון ותקשורת
מזרח תיכון ומידענות/טכנולוגיות אינטרנט

מזרח תיכון וערבית
מזרח תיכון וגאוגרפיה

מזרח תיכון וב"א רב־תחומי במדעי הרוח
מזרח תיכון ותולדות ישראל
מזרח תיכון ואמנות יהודית

מזרח תיכון והיסטוריה כללית 
מזרח תיכון ולימודי ארץ־ישראל

תואר ראשון דו־חוגי לא מובנה, לימודי מזרח תיכון ותחום נוסף על פי בחירתך 
תואר שני 

• מסלול לתואר שני עם תזה
• מסלול לתואר שני ללא תזה

• מסלול ישיר לתואר שני
• תואר שני במגמת מודיעין במרחב הדיגיטלי והסייבר

תואר שלישי
מסלול לתואר שלישי

מסלול ישיר מתואר ראשון לתואר שלישי
מסלול משולב מתואר שני לתואר שלישי

..................................................................................................................לעמוד בתנאי הקבלה 
תואר ראשון 

• יש לך ממוצע בגרות 90 ומעלה? אין צורך במבחן פסיכומטרי,
יש לעמוד בציון הסף בבחינת המיון באנגלית 

• ממוצע הבגרות פחות מ־90? אפשר לבדוק סיכויי קבלה בשקלול ממוצע
הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי במחשבון הערכת סיכויי הקבלה באתר 

האוניברסיטה, בכפוף לעמידה בציון הסף באנגלית 
 

תואר שני 
תואר ראשון בציון ממוצע 76 לפחות ובכפוף לדרישות השלמה

 
תואר שלישי 

לתנאי הקבלה לתואר שלישי יש לפנות למזכירות המחלקה 

..................................................................................................................להירשם 
יש למלא את טופס ההרשמה המתאים באתר אוניברסיטת בר־אילן

)מילות חיפוש בגוגל: הרשמה בר אילן(

הידעת,
לנביא מחמד היו 

נשים יהודיות!

אז מה עושים עם התואר? 
הביקוש למזרחנים, בארץ ובעולם, נוסק לגבהים שלא 

נראו כמותם ופותח בפני בוגרי ובוגרות המחלקה שפע 
כיווני קריירה בממשלה, במערכת הביטחון, במחקר 

האקדמי, בהוראה, בתקשורת ובעסקים.

הבוגרים והבוגרות שלנו אוחזים בתפקידים בכירים 
ומסווגים בזרועות הביטחון: מוסד, שב"כ, משטרה 
ואמ"ן. עם בוגרינו נמנים בכירים בצה"ל, עיתונאים 

ופרשנים לענייני ערבים, דסקאים במשרד החוץ, 
חוקרי סייבר וגם חברי כנסת ונושאי תפקידים 

ציבוריים. 
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יש לנו מלגות להציע
מידע במזכירות המחלקה

רוצה לצאת לדרך?
כמה צעדים, ונרשמת...

03-5317407

Mideast.dept@biu.ac.il

https://middle-east.biu.ac.il

בניין 410, חדר 15

חפשו אותנו גם בפייסבוק

רוצה לשמוע עוד?
בשמחה!

https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/information/registration
https://shoham.biu.ac.il/kabala/

