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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדע המדינה

 
  אסלאם רדיקלי ופוליטיקה במזרח התיכון71-530-01

 ) ה"ל תשס"נהש(
 

 ר יהודית רונן" ד:מרצה
 .פי תיאום מראש בלבד-על, 16:00-15:00בין השעות ' ד-ו'  ימי ג:שעות קבלה

 
 : מטרות הקורס

פונדמנטליזם "הקורס דן בתופעה המוכרת גם כ. נימיועד לתלמידי התואר הש, הרב תחומי באופיו, קורס זה
יילמדו , המקיף את המזרח התיכון אך גולש מעבר לגבולותיו הגיאוגרפיים, במסגרת הקורס". האסלאמי

, כמו כן. שורשיה ההיסטוריים של תופעת האסלאם הקיצוני והשפעותיה על התפתחותו הפוליטית של האזור
, אזוריים המזינים אותה-האזוריים והחוץ,  הגורמים המדינתיים,ייבחנו במהלך הקורס שורשי התופעה

, נוסף על כך.  ליציבות המשטרים במדינות השונות– תלוי בנקודת המבט –או איומיה , היקפיה ואתגריה
החברה והפוליטיקה בכל , התרבות, ייבחנו במהלך הקורס השפעות ההקצנה האסלאמית על מערכות הכלכלה

 .ח התיכון עם דגש על העולם הערביאחת מן המדינות במזר
 

 : דרישות הקורס
 .נוכחות חובה. 1
 .השתתפות פעילה של התלמידים בדיונים. 2
 . בחינה מסכמת בסיום השנה האקדמית. 3
 

 .ציון הבחינה הוא הציון הסופי
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