
 
 

 .B.Aן תואר ראשו
 

הלימודים במחלקה למדעי המדינה 
באים להעשיר את ידיעתו והבנתו של 
התלמיד בנושאים הקשורים בחקר 
מוסדות ותהליכים מדיניים. הלימודים 
כוללים מגוון של קורסים בתחומי 
הממשל, יחסים בינלאומיים, מחשבה 
מדינית, מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית, 

ה וביטחון פוליטיקה ישראלית, אסטרטגי
לאומי. אפשרויות הלימוד הקיימות הן 

 תואר ראשון, שני ושלישי.
 

שנים  3התכנית מתפרשת על 
והמחלקה משתדלת לבנות מערכת 
גמישה ומתאימה לסטודנטים 

 שמעדיפים לימודי בוקר או ערב.
 
 

* המחלקה שומרת לעצמה את הזכות 
 לערוך שינויים.

 
 
 

 סטודנטים: לענייני יועצת 
 יאן יחזקאלאור גב' 
 03-5317399, 03-5318420טל: 

mail.biu.ac.il@tudentsss.Politic 
 
 
 

 

 

 מורחב כללי
 

 מורחב :  -תנאי קבלה לתואר ראשון
 85תעודת בגרות מלאה בממוצע 

 (SAT 1120) 560מבחן פסיכומטרי 
 לחילופין, קבלה אוטומטית ע"ב 

 10.3לל של קמשו בגרותממוצע 
 

ש"ש( כולל  47מדעי המדינה מורחב )
קורסים של מדעי המדינה תוך התמחות 
 בתחום צבא, אסטרטגיה וביטחון לאומי.

 
 ש"ש(: 47תכנית לימודים מורחב )

 ש"ש 19חובה שנה א' 
היסטוריה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש:  

1500-2000 
 מבוא לממשל ופוליטיקה + תרגיל
 מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל

 יתתולדות המחשבה המדינ
 בישראלוהפוליטיקה יסודות המשטר 

 סטטיסטיקה ושימושי מחשב 
 שיטות מחקר ושימושי מחשב 

 הדרכה ביבליוגרפית
 מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי

 
 ש"ש 16 חובהשנה ב' 

 אידיאולוגיות מודרניות
 מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 תולדות המלחמה
 מלחמות ישראל ערב

 ש"ש 4    -       קורס בחירה במדעי המדינה
 ש"ש 4  - קורסי בחירה בתחום האסטרטגיה

 
 ש"ש 12 בחירה שנה ג' 

 ש"ש 2 –            סמינריון במדעי המדינה 
 ש"ש 4 –   סמינריונים בתחום האסטרטגיה

 ש"ש 4 –קורסי בחירה בתחום האסטרטגיה
 ש"ש 2 –        קורס בחירה במדעי המדינה

 
 

 לא מובנה – ראשי-וד

 
 מסלול ראשי: תואר ראשון תנאי קבלה ל

 85תעודת בגרות מלאה בממוצע 
 (SAT 1120) 560מבחן פסיכומטרי 

 לחילופין, קבלה אוטומטית ע"ב 
 10.3ממוצע בגרות משוקלל של 

 
 לא מובנה  ראשי  -דותכנית לימודים 

 ש"ש(: 27)
 

 ש"ש 14חובה  שנה א' 
ות בעידן היסטוריה, פוליטיקה ותרב

 1500-2000 החדש:
 מבוא לממשל ופוליטיקה + תרגיל

 תולדות המחשבה המדינית
 בישראלוהפוליטיקה יסודות המשטר 
 מושי מחשב סטטיסטיקה ושי

 שיטות מחקר ושימושי מחשב 
 הדרכה ביבליוגרפית

 
 ש"ש 9 חובה שנה ב' 

 מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל
 אידיאולוגיות מודרניות

 ל ציבורי ומדיניות ציבוריתמבוא למנה
 ש"ש 2 –קורסי בחירה 

 
 ש"ש4 סמינריונים  - שנה ג' 

 ש"ש  4 –סמינריונים 
 

 

 

 

 מובנה – ראשי-דו

 
תנאי קבלה לתואר ראשון מסלול 

 ראשי: 
 85תעודת בגרות מלאה בממוצע 

 (SAT 1120) 560מבחן פסיכומטרי 
 לחילופין, קבלה אוטומטית ע"ב 

 10.3ל ממוצע בגרות משוקלל ש
 

 מובנה ראשי  -דותכנית לימודים 
 ש"ש(: 25)
 

 ש"ש 14שנה א'  חובה 
היסטוריה, פוליטיקה ותרבות בעידן 

 1500-2000החדש: 
 מבוא לממשל ופוליטיקה + תרגיל

 תולדות המחשבה המדינית
 בישראלוהפוליטיקה יסודות המשטר 
 מושי מחשב סטטיסטיקה ושי

 שיטות מחקר ושימושי מחשב 
 בליוגרפיתהדרכה בי

 
 ש"ש 7שנה ב'  חובה 

 מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל
 אידיאולוגיות מודרניות

 מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית
 

 ש"ש4 סמינריונים  -שנה ג'  
 ש"ש  4 –סמינריונים 

 

  ראשי-דו

כניות לימוד דו ראשי מובנה עם ת
המחלקות הבאות: היסטוריה כללית, 

כון, בי"ס לתקשורת, סוציולוגיה, מזרח תי
י א"י, קרימינולוגיה, גיאוגרפיה, לימוד

 ב.א רב תחומי במדעי הרוח.
 
 
 
 



 


