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בסוגיות ובתהליכים ידע בסיסי סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בלימודי אפריקה לרתו של קורס זה היא להקנות מט

ברבע האחרון של המאה התשע  היסטוריים מרכזיים שהתרחשו ביבשת עד תחילתו של הקולוניאליזם האירופי המודרני

בחינה תוך  קולוניאלית של אפריקה-הקדם . בקורס יושם דגש על הבנת הבעיות הקיימות בחקר ההיסטוריהעשרה

הסוגיות ביקורתית של האופן שבו תהליכים היסטוריים המשותפים לכלל היבשת נבחנו עד עתה במחקר האקדמי. 

על  ןוהשפעת תיותוהסביב מיותמערכות האקליהסקירת את בין היתר המרכזיות אשר יבחנו במהלך הקורס כוללות 

 ;ת של שינוי מול דינאמיקות של שימורדינאמיקו תוך שימת דגש על נים ביבשתתהליכים היסטוריים באזורים שו

הגיוון  כאחד המפתחות להבנת המורכבות הפוליטית והחברתית של היבשת; הגירות קבוצתיות והגירות יחידים

פה הגדרת זרות ושייכות בקרב חברות באפריקה בתקו ;ביבשתשהתפתחו דתיות החברתיות והפוליטיות, המערכות ב

 ; בחינת המאפיינים הייחודיים של מוסד העבדות הפנים אפריקאי בתקופה הקדם קולוניאליתהקדם קולוניאלית; 

עד תחילתו של הקולוניאליזם  ביטויים והשלכות של המפגשים בין אוכלוסיות שונות ביבשת ובין גורמים אירופיים

הדמיון  ניתוחבאזורים שונים ביבשת ותוך חן ורי במק. בחינת הסוגיות הללו תיעשה על ידי הצגת האירופי המודרני

כוללות נוכחות בשיעורים, מן הסטודנטים הלומדים בקורס זה הדרישות  מקרים אשר יוצגו.כל אחד מהוהשוני ב

קבלת ציון ו מפההנת ציון עובר בבחי, מאמרים המופיעים בסילבוסב ותיאה והוכחת בק, קריאבכיתההשתתפות פעילה 

 .של הקורס כמתמסה עבודהעובר 
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  חובות הקורס

 80% עבודה מסכמת -

 10%נוכחות והשתתפות  -

  10%בוחן מפה  -

 מהלך הקורס ותוכן המפגשים
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