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  ) ז"ל תשס"נהש(
  

  ר יהודית רונן"ד :מרצה
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  : מטרות הקורס

והפוליטיקה בעולם הערבי תוך ניהול הכלכלה , הקורס מציע סקירה וניתוח שיטתיים של מערכות החברה
התמקדות פרטנית על כל מדינה בנפרד . א: בחינת נושאי הלימוד תיעשה בשתי רמות. דיון בבעיות השעה

-בחינת היחסים הבין. ב). סוריה ומדינות נוספות, לבנון, איראן, סודאן, יריה'אלג, מרוקו, לוב, עיראק(
ערבית ועל הסכסוך -השפעתם על עיצוב הזירה הערבית והביןלאומיים של מדינות ערב ו-מדינתיים והבין

, דמוגרפיה, ביניהם אסלאם ופוליטיקה, מציע הקורס היכרות עם נושאי מבוא שונים, כמו כן. ישראלי-הערבי
  .לפוליטיקה) נפט(הגירת מוסלמים לאירופה והקשר בין כלכלה 

  : דרישות הקורס 
  .חובת נוכחות. 1
  .ורטית וההיסטורית הרלוונטיתהתמצאות בספרות התיא. 2
  .בחינת סיכום. 3

  .ציון הבחינה הוא הציון הסופי
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במהלך השנה . בהתאם להתקדמות בחומר הלימוד,  כולל מספרי עמודים,  זוהי רשימה בסיסית בלבד וגם היא טנטטיבית ותעודכן *

  . נגליתגם בשפה הא, יינתן חומר קריאה נוסף


