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 /1290/9102     ו"שנת הלימודים תשע               

 קורסי חובה ובחירה לפי מחלקות    
 

 המחלקה לממשל ורעיון מדיני

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

  -קורס גישות ואסכולות

 וואתיתפוליטיקה הש+ מחשבה מדינית : ממשל ורעיון מדיני

 חדר מועד מרצה שם הקורס קורס 'סמ

  00-21' א יעל ישי' פרופ גישות ואסכולות  10/4.510 א

 

- קורס סדנת מחקר
 :ו לפי נהל הבא"תשע' בסמסטר א' תלמידי מסלול מחקרי בלבד חייבים ללמוד סדנת מחקר ב 24

לפי                                                                                        שניהםאו  איכותניאו י כמותנ -על כל תלמיד מחקר לבחור בקורס אחד מבין השניים -' סדנת מחקר ב
  4דרישת המנחה

 4ו"תשע 'בבסמסטר   -' מסלול מחקרי חייבים ללמוד סדנת מחקר אב' כל תלמידי שנה א 14
 4ר כרמלה לוטמר"דעם ' תלמידים אשר במסלול לא מחקרי ילמדו סנת מחקר בסמסטר ב 34

       
 חדר מועד מרצה שם הקורס קורס 'סמ  

  00-21' ה ר דנה ושדי"ד כמותנית -' סדנת מחקר ב /.10/4.2 'א

  21-25' ד ר איילת בנאי"ד איכותנית -' סדנת מחקר ב 10/4.2.2 'א

  00-21' ד ר דפנה קנטי"ד סדנת מחקר א  10/4.2.0 'ב

  00-21' ד ר כרמלה לוטמר"ד ללא מחקריים -' סדנת מחקר א 10/4.2.5 'ב

 

 ('או ב/ו' שנה א) ורסי בחירהק

 חדר מועד מרצה שם הקורס מספר קורס 'סמס

  21-25' יום א דפנה קנטי' פרופ פלסטיני-קונפליקט בין קבוצות והסכסוך הישראלי 10/4.230 'א

  20-.2' ה יום אסעד גאנם' פרופ 12-העולם הערבי בתחילת המאה ה 52/.10/4 'א

  25-10' היום  דפנה קנטי' פרופ (שיעור פעם בשבועיים)מחקר מודרך בפסיכולוגיה פוליטית  /10/4.21 'א

  00-21' יום ו יעל ישי' פרופ מעורבות פוליטית במדינות דמוקרטיות 10/4.030 'א

  25-10' היום  פנה קנטיד' פרופ (שיעור פעם בשבועיים)מחקר מודרך בפסיכולוגיה פוליטית  /10/4.21 'ב

  00-21' יום ג ר דוד בוקעי"ד מי העולמיאיהאד האסל'טרור בין לאומי והג /10/4.10 'ב

  20-.2 'ד 'ימי ב אסעד גאנם' פרופ  קה פלסטיניתיסוגיות יסוד בפוליט 10/4.001 קיץ

  20-.2' יום ד ר דותן לשם"ד כלכלה פוליטית 10/4.202 קיץ

 .10/4.15 קיץ
ת מתקדמות בפוליטיקה השוואתית דת ומדינה סוגיו

 במשטרים מודרניים
  .20-2' ד' ימי ב ר אביעד רובין"ד
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 ממחלקה ליחסים בינלאומייםקורסי בחירה  

 חדר מועד מרצה שם הקורס מספר הקורס סמסטר

   0-21' ג אבי בן צבי' פרופ ב''מדיניות החוץ של ארה 10/4.2/1 א

  25-10' ג בני מילר' פרופ אומיות ומלחמהל,  מדינה //10/4.0 א

  .20-2' ד רנן קופרמן' דר לוחמה אסימטרית 10/4.215 א

   25-10' ג  בן מור' פרופ  תאוריות של מדיניות חוץ  /10/4.50  ב

    25-10' ד בני מילר ' פרופ בטחון בינלאומי  205.5013  ב

 

 ! שימו לב*** 

שמספרו   .א.סמינר ב)בדרג שלוש   מהלך התואר רק קורס אחדלתלמידי תואר שני ניתן ללמוד ב

205.3***.) 

 


