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   הקורסמטרתתיאור ו
הקורס יקנה ידע וינתח לעומקה את תופעת ! מיועד לתלמידי תואר שני בלבד, תחומי באופיו-הרב, קורס זה

התרבותיים , םהחברתיי, דמוגרפיים-הכלכליים, הפוליטיים–האסלאם הקיצוני על היבטיה המגוונים 
 גם את הזירות המרוחקות -  בהרחבה –הקורס יקיף את המרחב שמעבר למזרח התיכון ויכלול . והרעיוניים

סומליה וקרן , פקיסטאן, ממנו אך הרלוונטיות ביותר לעיצוב תופעת האסלאם הרדיקלי ובראשן אפגניסטאן
. יהאדיסטי'יסי המאבק האסלאמי הגהפכו בשנים האחרונות לבס, תיכוניות אלה- זירות חוץ מזרח. אפריקה

  . קורס זה לא יעסוק בארגונים אסלאמיים רדיקליים בהקשר הפלסטיני
האזוריים והבינלאומיים , במהלך הקורס ייבחנו מאפייני התופעה ושורשיה וכן ינותחו הגורמים המדינתיים

 –או איומיה , ת אתגריהיבחן הקורס וינתח את היקפי התופעה וא, כמו כן. אותה, או מחלישים, המחזקים
בכללן אפגניסטאן , הכלכלה והתרבות במדינות הנזכרות, החברה,  ליציבות המשטרים–תלוי בנקודת המבט 

ילובנו גם , במסגרת הקורס. המושפעות מן הטרור האסלאמי הרדיקלי, וגם במדינות אירופה, וסומליה
פיגועי ההתאבדות אל " יצוא"פעה של נושאים הנוגעים לגיאות ההגירה המוסלמית אל אירופה וכן התו

  . תופעת הטרור האסלאמיסטי אל אירופה ואל ארצות הברית–או במלים אחרות , המערב
   הקורסדרישות

. נושאי הקורס יילמדו על סמך קריאה ביקורתית של החומר הביבליוגרפי ובמהלך דיון איטראקטיבי בכיתה
  ) רשימת נוכחותתועבר( חובה  –לכן נוכחות הסטודנטים בשיעורים 

הבחינה תבדוק . שתכלול הן את החומר שנלמד בכיתה והן את החומר הביבליוגרפי, בחינה בסוף הסמסטר
פרטים על מבנה הבחינה ועל דגשיה יינתנו במהלך . ידע אך תשים דגש על הבנת החומר ועל ניתוח הנושא

  ). מן הציון%80הבחינה מהווה  (ידי המרצה - הקורס על
המרצה תסייע בבחירת . ית/פי בחירת הסטודנט-לפחות בתחום עניינו של הקורס על'  עמ10 של עבודה  בהיקף

העבודה . קביעת נושאי העבודה תסתיים עד לשיעור שלפני חופשת פורים ולא יאוחר מכך.  נושא למי שיבקש
-  עד ל–תה מועד ההגשה הוא אחד לכל הכי. תוגש בשני עותקים מודפסים ברווח כפול ויצורף אליה דיסקט

המרצה תענה על שאלות שונות ותתייחס למועד ההגשה הסופי ולהבטים המתודולוגיים השונים .  1.6.2008
  .) מן הציון%20העבודה מהווה (בראשית הקורס 
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