אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחלקה ללימודי המזרח-התיכון

מבוא לדת האסלאם
מרצה :ד"ר מוחמד אל-עטאונה
מתרגלים :גב' סבינה עבדולאיב
מר פראג' אבו פריח

א .מבנה הקורס:
 .1הרצאה :קורס זה יעסוק בתולדות דת האסלאם מהמאה השביעית לספירה הנוצרית ועד היום.
ננסה להבין את עיקרי האמונה המוסלמיים ,כמו גם תהליכים חברתיים-פוליטיים-תרבותיים שעברו
על החברות המוסלמיות במהלך  41המאות האחרונות .נעסוק במצוות היסוד ,בקוראן ובחדית',
במשפט ,בחינוך ,במיסטיקה ,בפילוגים והכיתות ,בפולמוסים פנימיים ,ויכוחים בין-דתיים ובתנועות
התחדשות ורפורמה.
 .2תרגול :מהווה חלק ב' של המפגש השבועי באמצעותו נקרא מקורות היסטוריים רלוונטיים לנושא
ההרצאה (ראו להלן סדר שיעורים וביבליוגרפיה).
ב .חובות הקורס:
.4
.2
.3
.4
.5

בוחן בקיאות שמשקלו  51%מהציון הסופי ייערך בשבוע השלישי של הקורס .הבוחן יהיה על
הפרקים הבאים מספרו של קלוד כאהן ,האסלאם :מלידתו עד תחילת האימפריה העת'מאנית,4 :
 .41 ,9 ,7 ,3 ,2הפרקים הדרושים זמינים לקריאה במודל.
שתי מטלות שמשקלן הכולל הינו  50%מהציון הסופי (משקל כל מטלה .)1%
שלושה מבדקי קריאה שמשקלם ( 51%משקל כל מבדק .)1%
מבחן סוף סמסטר שמשקלו  00%מהציון הסופי בקורס.
נוכחות בזמן חובה בתרגולים (שלושה איחורים ייחשבו כחיסור).
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