
ד"מערכת שעות לשנת תשפ
רב תחומי במדעי BAדו חוגי מובנה עם 

(לימודי אסיה)הרוח 

ז  "נ50-ז"נק25

ז"נז"נקשעותיום בשבועסמסטרסוג מפגששם הקורסקורס' מס

ז"נק13-'שנה א
פוליטיקה ותרבות בעידן  , חברה71-0033-01

**1500-2000החדש 

12מקוון'אהרצאה

10-1224'גשנתיהרצאהמבוא לממשל ופוליטיקה  71-100-01

12-1312'גשנתיתרגיל*מבוא לממשל ופוליטיקה71-100-02

16-1712'גשנתיתרגיל*  מבוא לממשל ופוליטיקה71-100-03

14-1624'גשנתיהרצאהתולדות המחשבה המדינית71-108-01

8-1012'ד'אהרצאהשיטות מחקר ושימושי מחשב71-205-01

10-1212'ד'אתרגילשיטות מחקר ושימושי מחשב71-205-02

8-1012'ד'בהרצאהסטטיסטיקה ושימושי מחשב71-204-01

10-1212'ד'בתרגילסטטיסטיקה ושימושי מחשב71-204-02

יסודות המשטר והפוליטיקה  71-101-01

בישראל

12-1424'דשנתיהרצאה

קריאה מודרכת וכתיבה  71-207-01
אקדמית

14-1612'ד'אהרצאה

**היברידי'בהרצאה**פוליטיקה בינלאומית 71-503-01
8-10' ג

12

ז"נק7-'שנה ב

12-1424'בשנתיהרצאהמבוא ליחסים בינלאומיים  71-104-01

10-1112'בשנתיתרגיל*  מבוא ליחסים בינלאומיים71-104-02

11-1212'בשנתיתרגיל*  מבוא ליחסים בינלאומיים71-104-03

ציבורי ומדיניות  למינהלמבוא 71-114-01

ציבורית

14-1624'בשנתיהרצאה

24קורסי בחירה במדעי המדינה

ז"נק5-'שנה ג

48סמינריון במדעי המדינה

12קורסי בחירה במדעי המדינה

מהתרגיליםלאחדיש להירשם רק *

71-503-01/ 71-003-01: יש לבחור אחד מהקורסים הבאים**

קורס מקוון למעט מספר מפגשים בזום= היברידי

(ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים)2023נכון לפברואר 
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:'ג-ו' רשימת קורסי בחירה לשנים ב
ז"נז"נקשעותיום בשבועסמסטרסוג מפגששם הקורסקורס' מס

–הטרור הפונדמנטליסטי 71-252-01

הגות ומעשה

12באנגלית-מקוון'אהרצאה

פוליטיקה חברה : רוסיה71-288-01

ומדיניות חוץ

12באנגלית-מקוון'בהרצאה

שרים ומשרדים בין פוליטיקה  71-4750-01

למדיניות בישראל

10-1224'אשנתיהרצאה

ל של "סין והפוליטיקה הבינ71-5510-01

המזרח הרחוק

12-1412'א'אהרצאה

12-1412'א'בהרצאההאזרחים הערבים בישראל71-2080-01

14-1624'אשנתיהרצאההגות פוליטית יהודית מודרנית71-7770-01

16-1824'בשנתיהרצאהשחיתות ודמוקרטיה71-6981-01

-הסברה ומדיה במזרח, בטחון71-3470-01

ערב  -ישראל ומדינות: התיכון

בזירה האזורית

16-1812'ב'אהרצאה

:  עוצמה רכה בלחימה היברידית71-1441-01

איומים ומקרי בוחן

'ב'בהרצאה

באנגלית

16-1812

10-1224'גשנתיהרצאהמנהל ציבורי התנהגותי71-1251-01

14-1624'גשנתיהרצאהחילופי שלטון במזרח התיכון71-2333-01

דילמות  : מדינות המפרץ וישראל71-238-01

ביחסי חוץ של מדינות חלשות

14-1624'גשנתיהרצאה

,  פופוליזם? דמוקרטיה במשבר71-2445-01

פולריזציה וייצוג בישראל ובעולם

16-1824'גשנתיהרצאה

פיתוח כישורי  : מנהיגים קריירה71-9360-01

ניהול קריירה והכרות עם עולם  

התעסוקה

16-1812'ג'אהרצאה

פיתוח כישורי  : מנהיגים קריירה71-9360-02

ניהול קריירה והכרות עם עולם  

התעסוקה

16-1812'ג'בהרצאה

10-1224'דשנתיהרצאהפסיכולוגיה פוליטית71-9200-01

עלייתו ונפילתו של הסדר 71-8253-01

הבינלאומי הליברלי לאחר  

המלחמה הקרה  

12-1424'דשנתיהרצאה

:  שוויון-פיתוח ואי, גלובליזציה71-8252-01

-מה מנהל את העולם במאה ה

21?

14-1612'ד'בהרצאה

16-1824'דשנתיהרצאהמדע בדיוני: מדעי המדינה71-903-01
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:'ג-ו' רשימת סמינריונים לבחירה בשנים ב

ז"נז"נקשעותיום בשבועסמסטרסוג מפגששם הקורסקורס' מס

הסכנה  : מלחמת אזרחים71-5400-01

וההתמודדות עמה במחשבה  
המדינית

10-1224'בשנתיסמינריון

12-1624'ב'אסמינריוןב"יחסי ישראל ארה71-428-01

אנרגיה וסביבה בפוליטיקה  71-0606-01
בינלאומית  

12-1624'ב'בסמינריון

10-1224'גשנתיסמינריוןבחירות והצבעה בישראל71-472-01

16-1824'גשנתיסמינריוןקונפליקטים דתיים71-738-01

בין רטוריקה  : שפה ופוליטיקה71-6940-01
לשיח בזירה הפוליטית

10-1224'דשנתיסמינריון

12-1424'דשנתיסמינריוןלאום ולאומיות71-838-01

שמאלנים ממאדים וימנים  71-9201-01
?מנגה

14-1824'ד'בסמינריון

18-2024'דשנתיסמינריוןתכנון אסטרטגי בארגונים71-856-01


