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  הקורסמטרתתיאור ו
ילמד קריאה ביקורתית של , הקורס יקנה ידע. מיועד לתלמידי תואר שני בלבד, תחומי באופיו-הרב, קורס זה

דים אף בעולם מאמרים רלוונטיים וינתח לעומקה את תופעת האסלאם הקיצוני במזרח התיכון ובמקרים בוד
במהלך הקורס ייבחנו הגדרות התופעה ). אפגניסטאן לדוגמה(המוסלמי מעבר לגבולות המזרח התיכון 
יבחן הקורס , כמו כן. המזינים אותה, אזוריים-האזוריים והחוץ, ושורשיה וכן ינותחו הגורמים המדינתיים

,  ליציבות המשטרים–ת המבט  תלוי בנקוד–או איומיה , עוצמתה ואתגריה, וינתח את היקפי התופעה
במהלך הקורס ייסקרו וייבחנו גם השפעות האסלאם הרדיקלי . הכלכלה והתרבות במדינות האזור, החברה

ילובנו גם , במסגרת זו. המזרח תיכוני על החברה ועל מדיניות ממשלות במערב בכלל ובמדינות אירופה בפרט
 התיכון אל אירופה וכן התופעה של פיגועי ההתאבדות נושאים הנוגעים לגיאות ההגירה המוסלמית מן המזרח

 תופעת הטרור האסלאמיסטי במזרח –או במלים אחרות , ומשמעותם הדתית והפוליטית באסלאם הקיצוני
 . התיכון ובמערב

  הקורסדרישות
 ).תועבר רשימת נוכחות(חובת נוכחות והשתתפות בשיעורים 

הבחינה תבדוק . למד בכיתה והן את החומר הביבליוגרפישתכלול הן את החומר שנ, בחינה בסוף הסמסטר
-פרטים על מבנה הבחינה ועל דגשיה יינתנו במהלך הקורס על. ידע אך תשים דגש על הבנת החומר ועל ניתוחו

 ). מן הציון80%הבחינה מהווה  (ידי המרצה 
. לוונטי לנושא הקורסעל הסטודנט לבחור נושא ר. על אחד מנושאי הקורס' עמ 20 – 15 עבודה  בהיקף של

ידי המרצה תסתיים בראשית -קביעת נושאי העבודה ואישורם על. המרצה תסייע למעונינים בבחירת נושא
המרצה . העבודה תוגש בשני עותקים מודפסים ברווח כפול ויצורף אליה דיסקט.  ולא יאוחר מכך2006מאי  

המתודולוגיים השונים באחד השיעורים תענה על שאלות שונות ותתייחס למועד ההגשה הסופי ולהבטים 
 ). מן הציון20%העבודה מהווה (הראשונים של הקורס 
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