
:ש"ש 26 -לימודי ארץ ישראל -דו ראשי מובנה -מדעי המדינה

תשע"ט
ישראל ארץלימודי ב ילמדו -ביבליוגרפית מהדרכה פטורים

*יתכנו שינויים במערכת השעות

נ"ז שעות יום בשבוע סמסטר סוג מפגש שם המרצה שם הקורס מס' קורס

ש"ש 11 -'אשנה 

2 10-12 ג' שנתי הרצאה ד"ר משה הלינגר מבוא לממשל ופוליטיקה  71-100-01

1 8-9 ג' שנתי תרגיל עמוס –לורן דגן  מבוא לממשל ופוליטיקה  71-100-06

1 9-10 ג' שנתי תרגיל עמוס –לורן דגן  מבוא לממשל ופוליטיקה  71-100-05

1 17-18 ד' שנתי תרגיל גדעון חזן מבוא לממשל ופוליטיקה  71-100-04

1 15-16  ד' שנתי תרגיל אלירן זרד מבוא לממשל ופוליטיקה  71-100-07

2 12-14 ד' שנתי הרצאה פרופ' אשר כהן יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל 71-101-01

2 16-18 ג' שנתי הרצאה אייל ברנדייסד"ר  תולדות המחשבה המדינית 71-108-01

1 8-10 ד' סמ' ב' הרצאה ד"ר אריאל זלמן סטטיסטיקה ושימושי מחשב 71-204-01

1 10-12 ד' סמ' ב' תרגיל ד"ר אריאל זלמן סטטיסטיקה ושימושי מחשב 71-204-02

1 8-10 ד' סמ' א' הרצאה ד"ר אריאל זלמן שיטות מחקר ושימושי מחשב 71-205-01

1 10-12 ד' סמ' א' תרגיל ד"ר אריאל זלמן שיטות מחקר ושימושי מחשב 71-205-02

ש"ש 7 -שנה ב'

2 12-14 ג' שנתי הרצאה ד"ר מירב משאלי מבוא ליחב"ל  71-104-01

1 14-15 ד' שנתי תרגיל גיא זוהר מבוא ליחב"ל  71-104-03

1 9-10 ג שנתי תרגיל גיא זוהר מבוא ליחב"ל  71-104-05

2 10-12 ג' שנתי הרצאה ד"ר אלישבע רוסמן סטולמן מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית 71-114-01

2      קורסי בחירה במדעי המדינה

ש"ש 8 -שנה ג'

4      סמינריון במדעי המדינה

4      בחירה במדעי המדינהקורסי 



:ש"ש 26 -לימודי ארץ ישראל -דו ראשי מובנה -מדעי המדינה

תשע"ט

ג': -רשימת קורסי הבחירה לשנים ב' ו

קורסי בחירה מדעי המדינה:

*יתכנו שינויים במערכת השעות

נ"ז שעות יום בשבוע סמסטר סוג מפגש שם המרצה שם הקורס מס' קורס

2 14-16 ג' שנתי הרצאה פרופ' יהודית רונן תנועות הגירה בין המרחב המוסלמי למערב 71-277-01

2 12-14 ד' שנתי הרצאה ד"ר מור מיטרני גלובליזציה, דמוקרטיה ופיתוח: מבט רב מימדי 71-8250-01

2 12-14 א' שנתי הרצאה ד'"ר אלישבע רוסמן סטולמן קבלת החלטות וקביעת מדיניות  71-126-01

2 16-20 א' סמ' ב' הרצאה ד"ר חמדה בן יהודה הטרור הגלובלי: תיאוריה ומציאות  71-576-01

2 12-14 ג' שנתי הרצאה פרופ' מנחם קליין 1967השלטון הישראלי בירושלים מאז  71-353-01

2 10-12 ב' שנתי הרצאה פרופ' מנחם קליין אש"ף כארגון פוליטי 71-512-01

2 10-12 ד' שנתי הרצאה פרופ' ג'ונתן ריינהולד סין והפוליטיקה הבינ"ל של המזרח הרחוק 71-551-01

פרופ' גרשון )ג'ראלד( פוליטיקה וזכויות האדם והחברה 71-229-01
שטיינברג

1 16-18 ג' סמ' א' הרצאה

פרופ' גרשון )ג'ראלד( אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי קונבנציונלי 71-610-01
שטיינברג

2 12-16 ב' סמ' א' הרצאה

1 16-18 ג' סמ' ב' הרצאה ד"ר אנה גייפמן רוסיה: פוליטיקה חברה ומדיניות חוץ 71-288-01

2 18-20 ד' שנתי הרצאה ד"ר יוליה אלעד שטרנגר פסיכולוגיה פוליטית 71-9200-01

2 10-12 א' שנתי הרצאה ד"ר משה הלינגר עקרונות ויסודות דמוקרטיים ביהדות ובמדינת ישראל 71-8390-01

2 12-14 ג' שנתי הרצאה פרופ' יונתן פאקס מדעי המדינה: מדע בדיוני 71-903-01

2 14-16 ג' שנתי הרצאה פרופ' הלל פריש התהוות המדינה במזרח התיכון 71-593-01

2 20-22 ג' שנתי הרצאה פרופ' אשר כהן זהויות יהודיות בישראל: בין חברה ופוליטיקה 71-814-01
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תשע"ט

רשימת סמינריונים :

סמינריונים מדעי המדינה:

*יתכנו שינויים במערכת השעות

נ"ז שעות יום בשבוע סמסטר סוג מפגש שם המרצה שם הקורס מס' קורס

2 18-22 ב' סמ' א' סמינריון פרופ' רמי גינת הערבי -המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי  71-725-01

2 18-22 ב' סמ' ב' סמינריון פרופ' רמי גינת אליטות פוליטיות וחברתיות 71-943-01

2 16-18 ב' שנתי סמינריון פרופ' ברוך זיסר לאומיות, תרבות פוליטית וקבוצות אתניות 71-344-01

2 14-16 ה' שנתי סמינריון פרופ' ברוך זיסר מחשבה מדינית ופוליטיקה השוואתית 71-129-01

המזרח התיכון והזירה הגלובלית במציאות גיאופוליטית 71-2540-01
משתנה

2 10-12 ג' שנתי סמינריון רונןפרופ' יהודית 

2 16-18 ד' שנתי סמינריון ד"ר מור מיטרני שפה ופוליטיקה: בין רטוריקה לשיח בזירה הפוליטית 71-6940-01

2 14-16 ד' שנתי סמינריון פרופ' יונתן פאקס קונפליקטים דתיים 71-738-01

2 12-14 ה' שנתי סמינריון פרופ' אפרים קארש מצעד האיוולת 71-617-01

2 8-10 ד' שנתי סמינריון פרופ' אפרים קארש מלחמה וסכסוך במזה"ת 71-724-01

2 12-14 ג' שנתי סמינריון פרופ' ג'ונתן ריינהולד יחסי ישראל ארה"ב 71-428-01

ד"ר יוליה אלעד היבטים פסיכולוגיים של סכסוכים ויישובם 71-6010-01
שטרנגר

2 10-12 ה' שנתי סמינריון

2 18-20 ג' שנתי סמינריון פרופ' אשר כהן בחירות והצבעה בישראל 71-472-01

2 12-14 ב' שנתי סמינריון פרופ' מנחם קליין 1948ירושלים עד  71-6910-01


