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 : מבנה הקורס .א

. היום ועדהנוצרית  לספירה השביעית מהמאה האסלאם דת בתולדות יעסוק זה קורס :הרצאה.  1

 שעברו תרבותיים-פוליטיים-חברתיים תהליכים כמו גם, בין את עיקרי האמונה המוסלמייםננסה לה

', ובחדית בקוראן, היסוד במצוות נעסוק .האחרונות המאות 44 במהלך המוסלמיות החברות על

 ובתנועות דתיים-בין ויכוחים ,פנימיים בפולמוסים, השיעיות בכיתות, במיסטיקה, בחינוך, במשפט

 .פורמהור התחדשות

 לנושא רלוונטיים היסטוריים מקורות נקרא באמצעותו השבועי המפגש של 'ב חלק מהווה: תרגול. 2

 (. סדר שיעורים וביבליוגרפיהראו להלן ) ההרצאה

 

 :חובות הקורס .ב

 מספרו הבאים הפרקים על יהיה הבוחן. של הקורס בשבוע השלישי ייערך 10% בקיאות בוחן .4

 .41, 9, 7, 3, 2, 4 :מאנית'תהע האימפריה תחילת עד לידתומ: האסלאם, כאהן קלוד של

 .יהיו זמינים בהיי לירן הדרושים הפרקים

 10%מבדקי קריאה  חמישה  .2

 20%שתי מטלות   .3

 60%מבחן סוף סמסטר  .4

 

 

 :וביבליוגרפיה השיעורים סדר. ג
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