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 *יתכנו שינויים במערכת השעות

יום  סמסטר סוג מפגש שם הקורס קורס מספר
 בשבוע

 נ"ז ש"ש שעות

  נק"ז 17 –שנה א' 

-1500חברה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש  71-003-01
2000 

 4 2   סמ' א' מקוון הרצאה

 4 2 10-12 ג' שנתי הרצאה מבוא לממשל ופוליטיקה  71-100-01

 2 1 12-13 'ג שנתי תרגיל מבוא לממשל ופוליטיקה  71-100-02

 2 1 16-17 'ד שנתי תרגיל מבוא לממשל ופוליטיקה  71-100-03

 4 2 12-14 ד' שנתי הרצאה יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל 71-101-01

 4 2 14-16 ג' שנתי הרצאה המדיניתתולדות המחשבה  71-108-01

 2 1 8-10 ד' ב' 'סמ הרצאה סטטיסטיקה ושימושי מחשב 71-204-01

 2 1 10-12 ד' ב' 'סמ תרגיל סטטיסטיקה ושימושי מחשב 71-204-02

 2 1 8-10 ד' א' 'סמ הרצאה שיטות מחקר ושימושי מחשב 71-205-01

 2 1 10-12 ד' א' 'סמ תרגיל שיטות מחקר ושימושי מחשב 71-205-02

10-8 ג' שנתי הרצאה קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית 71-2070-01  2 4 

 4 2 14-16 ד' שנתי הרצאה מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי 71-514-01

  נק"ז 18 -שנה ב'

 4 2 12-16 ב' סמ' ב' הרצאה  סים בינלאומייםמבוא ליח 71-104-01

 2 1 8-10 ב' סמ' ב' תרגיל סים בינלאומייםמבוא ליח 71-104-02

 2 1 10-12 'ב סמ' ב' תרגיל סים בינלאומייםמבוא ליח 71-104-03

 4 2 16-18 ג' שנתי הרצאה אידיאולוגיות מודרניות 71-109-01

 4 2 10-12 ג' שנתי הרצאה מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית 71-114-01

 22 11     קורסי בחירה במדעי המדינה 

  נק"ז 12 -שנה ג'

 12 6     סמינריון במדעי המדינה 

 12 6     קורסי בחירה במדעי המדינה 
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 ג':  -רשימת קורסי הבחירה לשנים ב' ו

 

 

 

 

 *יתכנו שינויים במערכת השעות

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

 4 2 8-10 א' שנתי הרצאה בישראל שרים ומשרדים בין פוליטיקה למדיניות 71-4750-01

 4 2 10-12 א' שנתי הרצאה ניתוח של מדיניות חוץ 71-7280-01

 4 2 12-14 א' שנתי הרצאה קבלת החלטות וקביעת מדיניות  71-126-01

 4 2 14-16 א' שנתי הרצאה עקרונות ויסודות דמוקרטיים ביהדות ובמדינת ישראל 71-8390-01

 4 2 16-18 א' שנתי הרצאה פוליטית יהודית מודרניתהגות  71-7770-01

 -מקוון א' הרצאה הגות ומעשה –הטרור הפונדמנטליסטי  71-252-01
 באנגלית

 2 4 

 4 2 16-18 ב' שנתי הרצאה היבטים מגדריים במדיניות ציבורית 71-4361-01

 4 2 14-16 ג' שנתי הרצאה חילופי שלטון במזרח התיכון 71-2333-01

 4 2 18-20 ג' שנתי הרצאה מדיניות החוץ של האיחוד האירופי וחבריו 71-5641-01

 4 2 10-12 ד' שנתי הרצאה זהויות יהודיות בישראל: בין חברה לפוליטיקה 71-814-01

 4 2 12-14 ד' שנתי הרצאה היבטים פסיכולוגיים של סכסוכים ויישובם 71-6010-01

 4 2 14-16 ד' שנתי הרצאה אסלאם יהדות ויהודים 71-5301-01

 4 2 10-12 ה' שנתי הרצאה שחיתות ודמוקרטיה 71-6981-01

 4 2 12-14 ה' שנתי הרצאה סין והפוליטיקה הבינ"ל של המזרח הרחוק 71-551-01

ניהול ציבור בעידן  –פוליטיקה ותקשורת דיגיטלית  71-1111-01
 הרשתות האזרחיות והמשברים הגלובליים

 4 2 14-16 ה' שנתי הרצאה
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 רשימת סמינריונים :

 

 

 

 *יתכנו שינויים במערכת השעות

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

 4 2 12-16 ב' א' סמינריון יחסי ישראל ארה"ב 71-428-01

 בין רטוריקה לשיח בזירה הפוליטית : שפה ופוליטיקה 71-6940-01
 

 4 2 8-12 ב' ב' סמינריון

 4 2 18-22 ב' סמ' א' סמינריון הערבי -המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי  71-725-01

 4 2 18-22 ב' סמ' ב' סמינריון אליטות פוליטיות וחברתיות 71-943-01

 4 2 10-12 ג' שנתי סמינריון בחירות והצבעה בישראל 71-472-01

 4 2 16-18 ג' שנתי סמינריון קונפליקטים דתיים 71-738-01

 4 2 8-10 ד' שנתי סמינריון שמאלנים ממאדים וימנים מנגה? 71-9201-01

 4 2 12-14 ד' שנתי סמינריון לאום ולאומיות 71-838-01

 4 2 18-20 ד' שנתי סמינריון תכנון אסטרטגי בארגונים 71-856-01


