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 קורסי חובה ובחירה לפי מחלקות    
 

 המחלקה לממשל ורעיון מדיני

 : בתכנית הרגילה )מחקרית ולא מחקרית(קורסי החובה שנה א' 

  -קורס גישות ואסכולות

  שוואתיתמחשבה מדינית + פוליטיקה הממשל ורעיון מדיני: 

 

 חדר מועד מרצה שם הקורס קורס סמ'

  14:00-18:00ה'  פרופ' יעל ישי     גישות ואסכולות  205.4620 א

 

  -קורס סדנת מחקר
 

 לפי נהל הבא: תלמידי מסלול מחקרי בלבד חייבים ללמוד סדנת מחקר ב' בסמסטר א'  .1
לפי                                                                                        שניהםאו  איכותניי או כמותנ -םעל כל תלמיד מחקר לבחור בקורס אחד מבין השניי -סדנת מחקר ב' 
  דרישת המנחה.

 .'בסמסטר ב  -כל תלמידי שנה א' במסלול מחקרי חייבים ללמוד סדנת מחקר א'  .2
 '.נת מחקר בסמסטר בדתלמידים אשר במסלול לא מחקרי ילמדו ס .3

       
 חדר מועד מרצה שם הקורס קורס סמ'  

   08-12 ד' ד"ר דנה ושדי כמותנית -סדנת מחקר ב'  205.4149 א'

  מתוקשב ד"ר איילת בנאי איכותנית -סדנת מחקר ב'  205.4147 ב'

  10:00-14:00ד'  ד"ר דפנה קנטי סדנת מחקר א  205.4148 ב'

  12:00-16:00ד'  ד"ר כרמלה לוטמר ייםללא מחקר -סדנת מחקר א'  205.4146 א'

 

  ( ב'+)שנה א'  ורסי בחירהק

 

 חדר מועד מרצה שם הקורס מספר קורס סמס'

  10:00-14:00א'  פרופ' דפנה קנטי  פלסטיני-קונפליקט בין קבוצות והסכסוך הישראלי 205.4130 א'

 205.4125 ב'+א'
  פסיכולוגיה פוליטית של אלימות פוליטית

 (שיעור פעם בשבועיים)             
  16-20' היום  פרופ' דפנה קנטי

   14-18' איום  ד"ר גל גרזון  ריאליזם כתיאוריה פוליטית 205.4060 א'

   16-20יום ה'  פרופ' אסעד גאנם התנועה הלאומית 205.4070 א' 

   10-14יום א'  פרופ' אנבל הרצוג פולועונש מוות ומונ 205.4055 ב'

  14-18יום ד'  דותן לשםד"ר   ניאו ליברליזם 205.4465 ב'

    18-22יום ה'  ד"ר דורון נבות  סוגיות במשטר הישראלי ובתיאוריה הדמוקרטית 205.4037 ב'

   14-18ב'+ ד'   פרופ' אסעד גאנם 21-העולם הערבי בתחילת המאה ה 205.4561 קיץ
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 מחלקה ליחסים בינלאומייםהמקורסי בחירה 

 קורסי החובה שנה א' בתכנית הרגילה מסלול מחקרי ולא מחקרי

 חדר יום ושעה מרצה שם הקורס מספר קורס סמסטר

   16:00-20:00ג'  פרופ' בני מילר גישות ואסכולות ביחב"ל )שני המסלולים( 205.4063 א 

     08:30-12:00ד'   דר' דנה ושדי סדנת מחקר כמותנית )מסלול מחקרי( 205.4149 א 

  12:00-16:00ד'  דר' כרמלה לוטמר שיטות מחקר )מסלול לא מחקרי( 205.4146 א

 *** תלמידים במסלול המחקרי חייבים לבחור סדנת מחקר אחת  בלבד בסמסטר א' 

 

      10-14ד'   פרופ' דפנה קנטי שיטות מחקר )מסלול מחקרי( 205.4148 ב

  מתוקשב דר' איילת בנאי (סדנת מחקר איכותנית )מסלול מחקרי 205.4147 ב

 

 קורסי בחירה  בתכנית הרגילה )מחקרית ולא מחקרית(

 חדר מועד מרצה שם הקורס מספר הקורס סמסטר

 סמסטר א'

    08:00-12:00ג'  פרופ' אבי בן צבי מדיניות החוץ של ארה''ב 205.4192 א

      דר' דנה ושדי   UN MODEL (English) 217.4018 א

   14:00-18:00' ב דר' רנן קופרמן  ים בינלאומיים לא ממשלתיים ארגונ    א

 סמסטר ב'

  14:00-18:00ב'  דר' רנן קופרמן ניהול, סיום ומניעת סכסוכים 205.4689 

    16:00-20:00ג'   בני מילרפרופ'   מדינה, לאומיות ומלחמה  205.4099  ב

     דר' דנה ושדי  UN MODEL (English) 217.4018 ב

   12:00-16:00ד'  דר' שאול חורב מניעת תפוצת נשק להשמדה המונית  205.5507 ב

    08:00-12:00ג'   פרופ' אבי בן צבי )קריאה מודרכת( הפתעה אסטרטגית    ב

 סמסטר קיץ

                 ק

 


