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 מדעי המדינהתואר ראשון 

 תשפ"ג מערכת לימודי יום וערב
 

 מערכת: חשוב לדעת לפני שבונים

 .יום(מסלול לתלמידי  רשות))חובה(, קיץ  יש להירשם לסמסטר א' + ב' –* הרישום הינו שנתי 

, בתאריכים ובשעות שנקבעו מראש בלבד. הודעה על פורטל הסטודנטים* הרישום מתבצע באופן עצמאי באמצעות 

 אליכם למייל. תישלחמועדי הרישום 

 רישום לקורסים.ההמערכת ו הרכבתלפנות למזכירות לשם  יש – סטודנטים הלומדים תואר בשנתיים* 

 שיעורים מתקדמים 5חובה,  –+ כתיבה אקדמית קורסי מבוא  7במדעי המדינה כולל:  דו חוגיתואר מהלך לימודי  *

לפירוט על פטור  ראו בהמשך מסמך זה. -קורסים יש ללמוד בכל שנה  אילו. לפירוט )בחירה( סמינריונים 2-, ו)בחירה(

 .3ממבוא לסטטיסטיקה ראו עמוד 

 אישית באמצעות המייל לגבי מהלך לימודיהם., יקבלו הנחיות ספח התמחות, המקבלים סטודנטים במסלול חד חוגי* 

מפורטת בעמוד האחרון במסמך זה. תלמידי מסלול ערב יוכלו לשלב קורסים מלימודי היום והערב,  לימודי ערב* מערכת 

 לבחירתם.

עד לתום שנתו השנייה  פטורבהתאם לרמתו ולהגיע לרמת  לקורסי אנגלית* על הסטודנט להירשם באופן עצמאי 

 .ללימודים )אלו הלומדים בשנתיים, עד תום השנה הראשונה ללימודיהם(

תחת בוחר הסטודנט  .האשכולותקורסי  ביןמ לפחות נ"ז 6-4 לקורסים בהיקף* על הסטודנט להירשם במהלך התואר 

השנה הורחבה הבחירה והתוספו  – שימו לב .התואר איזה חוג יעודכנו קורסי האשכולות. ציוניהם משוקללים בממוצע

 אשכולות במגוון תחומים המעניקים הכשרה רלוונטית לעולם התעסוקה.

 XXXX.205יש לבחור סמסטר ולהקליד את מספר הקורס:  .בקטלוג הקורסיםניתן למצוא  תיאור קצר לכל קורס *

 המערכת נתונה לשינויים. השינויים יעודכנו בקטלוג הקורסים באתר האוניברסיטה.* 

 * פתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמים.

 

 פנו אלינו למזכירות: –לכל שאלה, בעיה, התנגשות עם חוגכם השני וכו' 

 | מרכזת לימודי תואר ראשון | ביה"ס למדעי המדינה | אוניברסיטת חיפה נועה אברהם
Noa Avraham | BA Studies Coordinator | School of Political Sciences | University of Haifa 

 nnachum@univ.haifa.ac.il |  8240561-04טל. 

 

 | מזכירת לימודי תואר ראשון | ביה"ס למדעי המדינה | אוניברסיטת חיפה שירן וסרמן פסו
  swasserma@staff.haifa.ac.il| 8240048-04טל. 

 

  

https://huids.haifa.ac.il/nidp/idff/sso?id=4&sid=1&option=credential&sid=1&target=https://stud.haifa.ac.il/irj
https://huids.haifa.ac.il/nidp/idff/sso?id=4&sid=1&option=credential&sid=1&target=https://stud.haifa.ac.il/irj
https://eshcolot.haifa.ac.il/?csrt=8260587140476017266
https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
mailto:nnachum@univ.haifa.ac.il
mailto:swasserma@staff.haifa.ac.il
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 שנה א'

 :חובה - )מתוקשב( + כתיבה אקדמית מבוא קורסי יש לקחת ארבעה 

 נ"ז. 4היקף קורס מבוא הינו  שעות תרגול. 2שיעור + שעות  4-שיעור מבוא בנוי מ
 ל המוצעות לכל שיעור.ומקבוצות התרג לאחתגם המבוא ויש להירשם לשיעור 

 

 סמסטר א'
 הערות יום ושעה שם מרצה שם קורס מספר קורס

   12-16יום א'  מנור-ד"ר ישראל ויסמל שיעור - מבוא לממשל ופוליטיקה 205.1610. 1א

  10-12 איום  גב' יערה אסף ופוליטיקהל ממשל ותרג 205.1610 .2א

  16-18ה יום  גב' לירי גושן תרגול ממשל ופוליטיקה 205.1610. 3א

  8.30-10 איום  גב' יערה אסף תרגול ממשל ופוליטיקה 205.1610. 4א

     

  10-14יום ה'  ד"ר גל גרזון שיעור -מבוא למחשבה פוליטית  205.1620. 1א

  8.30-10יום ה'  מר פלאי מאיר תרגול מחשבה פוליטית 205.1620. 2א

  14-16יום ה'  מר פלאי מאיר תרגול מחשבה פוליטית   205.1620. 3א

     

 נ"ז 1 מתוקשב שני פכטר ד"ר כתיבה אקדמית 205.1950
 

 סמסטר ב'
 הערות יום ושעה שם מרצה שם קורס מספר קורס

  8.30-12יום א'  פרופ' זק לוי שיעור -ליחסים בינלאומיים מבוא  205.1630. 1ב

  10-12 ביום  ינקליובל פ מר תרגיל יחב"ל 205.1630. 2ב

  14-16 ביום  קלל פינביומר  תרגיל יחב"ל 205.1630. 3ב

  12-15:30יום א'   ד"ר רותם מילר שיעור -מבוא למנהל ציבורי  205.1640. 1ב

  15:40-17:10יום א  ורת מישאפר גב' תרגיל מנה"צ 205.1640. 2ב

  12-14 ביום  רישורת מאפ גב' תרגיל מנה"צ 205.1640. 3ב

  15:40-17:10יום א  ברשני  גב' תרגיל מנה"צ 205.1640. 4ב

     

205.1910 
שיעור  –מבוא לממשל ופוליטיקה 

 מתוקשב )מיועד ללימודי ערב(
 תרגיל בזום  

 ד"ר ישראל ויסמל מנור
 יראדק אופגב'  :לתמתרג

 שיעור מתוקשב
יום ד'  – תרגול  בזום

17-19 
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 שנה ב'

 חובה -מבוא קורסי שלושה יש לקחת 

 4היקף קורס מבוא הינו  ל המוצעות לכל שיעור.ומקבוצות התרג ולאחתיש להירשם לשיעורי המבוא 
 נ"ז.

 

 סמסטר א'
 הערות יום ושעה שם מרצה שם קורס מספר קורס

  9-12ד ום י ד"ר לאה מנדלר שיעור -יטות מחקר שמבוא ל 205.2630. 1א

  12-14יום א  גב' גל דור מחקרתרגיל שיטות  205.2630. 2

  10-12 ביום  גב' שני בר מחקרתרגיל שיטות  205.2630. 3

     

 01א  205.2940
מבוא למערכת פוליטית 

 ישראלית
 ד"ר לירן הרסגור

-16:30א יום 
19:30 

 

  19:40-21.10א  מר יניב שפירא תרגול מערכת 02א  205.2940

  19:40-21.10א  יערה אסףגב'  תרגול מערכת 03א  205.2940

  10-12ב יום  גב' יערה אסף תרגול מערכת 04א  205.2940

 

 סמסטר ב'
 הערות יום ושעה שם מרצה שם קורס מספר קורס

מבוא לסטטיסטיקה תיאורית  205.2620. 1ב
 שיעור - והסקתית

  8.30-12יום ב'  פרופ' דנה ושדי

 571 כיתת מחשב 8.30-10' יום ד שורת מיאפר גב' תרגיל סטטיסטיקה 205.2620. 2ב

 571 כיתת מחשב 10-12יום ד'  בענקטרם  תרגיל סטטיסטיקה   205.2620. 3ב

 571כיתת מחשב  14-16יום ד'  בענקם רט תרגיל סטטיסטיקה   205.2620. 4ב

 

+ 
 

 .השיעורים המתקדמיםמתוך רשימת  שנייםעל תלמידי שנה שנייה לבחור  בנוסף,
 

נ"ז  4 בהיקף של"מבוא לסטטיסטיקה" בחוגם השני, את הקורס תלמידים הלומדים ! שימו לב

תלמידים אלו תמורת פטור זה, קורס "מבוא לסטטיסטיקה" במדעי המדינה. הילמדו את  לאלפחות, 

 .מתקדמים במהלך התואר( 6 ילמדו )סה"כ שיעור מתקדם נוסףילמדו בשנה ב' 
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 סמסטר א' –שעורים מתקדמים 
 שנה ב + גלתלמידי  יםמיועד

 
שיעורים  3ללמוד  שנה ג'מים, ועל תלמידי מתקדשיעורים  2ללמוד במסלול דו חוגי  שנה ב'על תלמידי  –*תזכורת 
  (.דו חוגי מתקדמים בתואר 5 יש ללמוד )סה"כ מתקדמים

 תלמידי המסלול החד חוגי יפעלו לפי ההנחיות שקיבלו בנפרד, בקובץ "הנחיות לתלמידי חד חוגי".
לא ילמדו סטטיסטיקה במדעי המדינה, , נ"ז לפחות 4בהיקף  "מבוא לסטטיסטיקה" בחוגם השניתלמידים הלומדים *
 שיעורים מתקדמים. 6 במדעי המדינה סה"כילמדו ו

 נ"ז. 4היקף קורס מתקדם הינו * 
 

   – בתחום המחלקה ליחסים בינלאומייםשיעורים מתקדמים 
 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס קורסמספר 

  14-18ד  ד"ר כרמלה לוטמר דמוקרטיה, דיקטטורה, ושינויי משטר  205.2231

  13-16א  ד"ר רנן קופרמן כלכלה פוליטית בינלאומית 205.2083

  12-16ב  ד"ר דורון אלה סין בזירה הבינלאומית 205.2041

 

   – בתחום המחלקה לממשל ורעיון מדינישיעורים מתקדמים 
 הערות יום ושעה המרצהשם  שם הקורס קורס. מס

205.2131 
הפסיכולוגיה הפוליטית בסכסוך 

 פלסטיני –הישראלי 
 קורס משותף ב"א/מ"א 12-16ב  פרופ' דפנה קנטי

205.2250 

את המזה"ת:  להבין

מפגשים והמתחים שבין ה

 תאוריה להיסטוריה

 פרופ' אסעד גאנם

 ד"ר יוני פורסו
 16-20 א

לתלמידי המסלול הדו חוגי  חובההקורס 

, שנה מזה"ת ואסלאם+במדעי המדינה 

הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי  .א'

 , פנו למזכירות.החוג

ישראל: פולטיקה של יחסי  205.2984

 מדינה רוב ומיעוט 

ד"ר מוחמד 

 ח'לאילה

לתלמידי המסלול  מיועדהקורס  17-20א 

להשפעה ציבורית. פתוח לרישום גם 

 לתלמידים נוספים, פנו למזכירות.

  14-18ד  ד"ר לירן הרסגור בחירות ובוחרים במבט השוואתי 205.2244

 

   – שיעורים מתקדמים בתחום המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית 
 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס מספר קורס

205.2025 
מערכת היחסים בין האזרחים למינהל 

 הציבורי במדינה דמוקרטית
  16-20ג  ד"ר סער אלון ברקת

  מתוקשב ד"ר יניב ריינגוורץ כלכלה ללא כלכלנים 205.2171

205.2028 
עבודה עם דאטה בעולמות הפרקטיקה 

 של הממשל והמדיניות: סדנה מעשית
  10-14ג  ד"ר סער אלון ברקת
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  יםקורות חיטוב ב שנראים ורסיםק

 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס מספר קורס

205.2100 
205.2000 

Model United 
Nations 

ד"ר לירן 
 הרסגור

 יום ב'
16:30-19:00 

 מתקיים פעם בשבועיים
 

קורס שנתי, נלמד בסמסטרים א+ב. ניתן להצטרף *
 .רק בסמסטר א לכל השנה

 באנגלית.*הלימודים מתקיימים 

 וכנסים ארצייםימי עיון  פעילות כוללתה *
ישורי עמידה בפני קהל, יכולות , פיתוח כבינלאומייםו

ן, יצירת רטוריות, מתודות מחקריות, ניהול משא ומת
יכולת הביטוי ה, ופיתוח קואליציות ושיתופי פעול

 .בעל פהובאנגלית בכתב 
 מותנה בראיון. *
לחצו לפרטים על הקורס . רישום רק ע"י המזכירות*

 כאן
205.2008 
205.2009 

קורס  -פרקטיקום 
מלווה להתנסות 

)בשיתוף  מעשית
 הדיקנאט(

פרופ' שלמה 
 מזרחי

 14-16' דיום 
 מתקיים פעם בשבועיים

קורס שנתי, נלמד בסמסטרים א+ב. ניתן להצטרף *
 .רק בסמסטר א לכל השנה
סדנאות הכנה לעולם *מעניק ניסיון תעסוקתי, 

העבודה )שיווק עצמי, כתיבת קורות חיים, התנהלות 
המלצה ממקום אפשרות ל בראיון עבודה( +

של פסיכולוגית ליווי   ההתמחות + נטוורקינג +
 .תעסוקתית וסדנאות הכנה לעבודה

 מותנה בראיון. *
 .רישום רק ע"י המזכירות*

 *קורס חובה למסלול חד חוגי
 

 סמסטר ב' –שעורים מתקדמים 
 שנה ב + גמיועדים לתלמידי 

 

   – בתחום המחלקה ליחסים בינלאומייםשיעורים מתקדמים 
 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס קורסמספר 

205.2249 
ישראל:  –יחסי אירופה 

 שותפות לא נוחה
  14-18ה  ד"ר עמנואל בלנק

 16-20 ה ד"ר אהוד ערן הסכסוך הישראלי ערבי 205.2221

הקורס מיועד לתלמידי המסלול הדו חוגי 
 .במדעי המדינה ומזה"ת ואסלאם, שנה ב'

קורס פתוח לרישום גם לתלמידים ה
 נוספים, פנו למזכירות

205.1713 
מבוא לפוליטיקה ויחסים 

 בינלאומיים באסיה

ד"ר ו ד"ר דורון אלה

 יורם עברון
 14-18ד 

לתלמידי המסלול הדו חוגי  חובההקורס 

 .במדעי המדינה ולימודי אסיה, שנה א'

, הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי החוג

 פנו למזכירות

 14-17א  ד"ר ניצן פלדמן כלכלה, מלחמה ושלום 205.2124
 

 

  16-20ד  ד"ר ניצן פלדמן כלכלה פוליטית במזה"ת 205.2123

 

  – תציבוריומדיניות בתחום המחלקה למנהל שיעורים מתקדמים 
 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס קורסמספר 

https://poli.hevra.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1143:2020-05-24-12-13-47&catid=122&Itemid=354&lang=he
https://poli.hevra.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1143:2020-05-24-12-13-47&catid=122&Itemid=354&lang=he
https://poli.hevra.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1143:2020-05-24-12-13-47&catid=122&Itemid=354&lang=he
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 קורס חצי מתוקשב 12-16ג'  ד"ר יניב ריינגוורץ כלכלת הפרט 205.2202

205.3518 
קידום ממשל, מנהל 

 ומדיניות ציבורית 
 16-20 ב פרופ' ערן ויגודה גדות

*ניתן לקחת כשיעור מתקדם או 
 סמינר

 

  –בתחום המחלקה לממשל ורעיון מדיני שיעורים מתקדמים 
 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס מספר קורס

205.2035 
טיקה הישראלית יהחברה והפול

 בצל הטרור
 12-15א'  פרופ' דפנה קנטי

לתלמידי המסלול  מיועדהקורס 

לרישום גם  . פתוחלהשפעה ציבורית

 לתלמידים נוספים, פנו למזכירות.

  10-14ה  פרופ' אנבל הרצוג קאמי: כתיבה, קולוניאליזם וטרור 205.2055

205.2042 

מרד ההמונים והמאבק נגד 

האליטות: הדים ברעיון המדיני של 

 המאה העשרים

  16-20ה  ד"ר גל גרזון

 

  יםקורות חיטוב ב שנראים ורסיםק

 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס מספר קורס

 12-17א  פרופ' אביעד רובין יסודות משותפים 205.1310

 מותנה בראיון. *
ריית ת בעית מעשיפעילו*כולל סיורים, כתיבת נייר מדיניות, 

 סיוע בהשתלבות במגזר הציבורי, ועוד.כו, ע
 לפרטים על הקורס לחצו כאן. המזכירותרישום רק ע"י *
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 שנה ג'

מתוך רשימת השיעורים המתקדמים  שלושהלבחור במסלול דו חוגי על תלמידי שנה שלישית  -תזכורת 

 נ"ז. 5* היקף סמינר הינו  .הסמינריםושניים מתוך רשימת ( דו חוגי מתקדמים בתואר 5)מתוך סה"כ 

 ה.ם אצל אותו מרציאין ללמוד שני סמינרבהתאם לתקנון הלימודים, להזכירכם! *

 

 סמסטר א' –רשימת הסמינרים 
 

 –בתחום המחלקה ליחב"ל סמינרים 
 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס קורסמספר 

  10-14' ב פרופ' אבי בן צבי ארה"ב וישראל 205.3217

  8.30-12ג  פרופ' זק לוי המלחמה הקרה 205.3101

 

  – תציבוריומדיניות בתחום המחלקה למנהל סמינרים 
 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס קורסמספר 

  12-16ג'  פרופ' שלמה מזרחי עיצוב מדיניות ציבורית 205.3023

 

   –בתחום המחלקה לממשל ורעיון מדיני סמינרים 
 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס מספר הקורס

205.4186 
מעימות  -פלסטין  –ישראל 

 ?להסדרה
 קורס משותף ב"א / מ"א 10-14ה  פרופ' אסעד גאנם

 16-20א  ד"ר עדי לוי העם דורש צדק חברתי 205.3102

הקורס חובה לתלמידי המסלול 
פתוח לרישום  להשפעה ציבורית.

תלמידים נוספים, פנו מספר גם ל
 למזכירות.

205.3721 
זהויות ופוליטיקה בחברות 

  מפולגות
  12-16א'  פרופ' אסעד גאנם

 

 סמסטר ב' –רשימת הסמינרים 

 –סמינרים בתחום המחלקה ליחב"ל 
 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס מספר קורס

205.3622 
מדיניות החוץ של סוגיות ב

 ישראל
  14-18ד'  צבי –פרופ' אבי בן 

205.3489 
קבלת החלטות במדיניות 

 החוץ
  12-16ב  ר רנן קופרמן"ד

 

  –בתחום המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית סמינרים 
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מספר 
 הקורס

 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס

 17-20א'  סקיד"ר ואלרי א סדנת ניהול צוותים 205.3415
מיועד לתלמידי המסלול 

להשפעה ציבורית 
 .ערבלתלמידי מסלול ו

205.3518 
קידום ממשל, מנהל 

 ומדיניות ציבורית 
  16-20 ב פרופ' ערן ויגודה גדות

 
  –בתחום המחלקה לממשל ורעיון מדיני  סמינרים 

  קורס משותף למ"א 8.30-12ד  פרופ' אנבל הרצוג פוליטיקה ותרבות 205.4135

 

 קורסים יחודיים:

205.3000 

 סדנת מצטיינים 
 . , משנים ב + גהפתוח רק בפני סטודנטים מצטייניםסמינר ייחודי 

מטרת הסמינר היא להרחיב את האופק האינטלקטואלי שלכם, לשפר את 
המחקריות ולחדד את חשיבתכם המדעית, ולתת לכם הזדמנות  יכולותיכם

 לקחת חלק משמעותי במחקר פעיל. 
ם מתבצעת ע"י איתור הסטודנטים המתאימים ופנייה אליהם מטעהרשמה ה

 .המזכירות

פרופ' 
 אביעד רובין

 14-18ג 
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 רשימת קורסי קיץ

 שנה ב + גמיועדים לתלמידי 
 

מספר 

 הקורס
 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס

 12-16א  ד"ר דורון נבות לאומיות 205.4649

 סמינר

 קורס משותף למ"א

 (10.9.23 –*)סיום לימודים 

  מלחמות האזרחים 205.2238
ד"ר מיכאל 

 פרידמן

  + 10-14 ג

 8.30-12ד 

 שיעור מתקדם

 נלמד פעמיים בשבוע

 (23.8.23 –*)סיום לימודים 

 דת ומדינה 205.2088
ד"ר מיכאל 

 פרידמן

 + 14-18 ג

 12-16ד 

 יעור מתקדםש

 נלמד פעמיים בשבוע

 (23.8.23 –*)סיום לימודים 

205.2307 
סוגיות במנהל ומדיניות 

 ציבורית

פרופ' ניסים 

 כהן 

 ימים א' + ג'

 10-14 שעות

 שיעור מתקדם

 נלמד פעמיים בשבוע

 (22.8.23 –*)סיום לימודים 

 יום א' ד"ר דורון נבות 2023ישראל  205.3970

 17-21שעות 

 סמינר

 (10.9.23 –*)סיום לימודים 
 *עדיפות ברישום לתלמידי מסלול ערב

מבוא ליחסים  205.1930
שיעור +  –בינלאומיים 

 תרגול

זיו ד"ר 
 בינוביץ'ור

 יום א'
 17-21שעות 

 

, קורס חובה לתלמידי מסלול ערב
 שנה א'

 (10.9.23 –*)סיום לימודים 

 –מבוא לשיטות מחקר  205.2930
 שיעור+ תרגיל

ד"ר רותם מילר 
 אטיאס –מור 

 יום א'
 17-21שעות 

, קורס חובה לתלמידי מסלול ערב
 שנה ב'

 (10.9.23 –*)סיום לימודים 
 

 * ייתכנו שינויים.
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 מדעי המדינה –קורסי ערב מערכת 
 בטבלהשעות מפורטות , א' ימיבכל הקורסים מתקיימים 

 

 סמסטר א':
שנת  הערות שעה מרצה שם הקורס מס' קורס

 לימוד

 מבוא לממשל ופוליטיקה 205.1610
 
 

 תרגול ממשל ופוליטיקה

 –ד"ר ישראל וייסמל 
 מנור

 
 טרם נקבע

  –שיעור 
12-16 

 
  –תרגול 
16-18 

בסמסטר א' נלמד הקורס 
בלימודי היום. תלמיד ערב 

את  תשלא יוכל לקח
הקורס בסמסטר א', ייקח 

אותו בסמסטר ב' באופן 
 מתוקשב.

 א'

 א'  מתוקשב שני פכטר ד"ר כתיבה אקדמית 205.1950

 –מערכת פוליטית מבוא ל 205.2940
 תרגיל+  שיעור

 סגורד"ר לירן הר
 

 17-20שיעור 
 20-22תרגיל 

 ב' 

ישראל: פולטיקה של יחסי  205.2984
 מדינה רוב ומיעוט 

ב' או   שיעור מתקדם 17-21 לאילה'ד"ר מוחמד ח
 ג'

 

 סמסטר ב':
שנת  הערות עהש מרצה שם הקורס מס' קורס

 לימוד

205.1910 
 

  –מבוא לממשל ופוליטיקה 
 שיעור מתוקשב

 בזוםתרגיל 

 ד"ר ישראל ויסמל מנור
 
 

 שיעור מתוקשב

 תרגול בזום
 17-19יום ד' 

 א' 

 שיעור -מבוא למחשבה פוליטית  205.1920
 תרגיל                                      

 ד"ר דורון נבות
 יקיר אסףמר 

17-20 
20-21.30 

 א' 

 שיעור -מבוא לסטטיסטיקה  205.2920
 תרגיל                        

 ד"ר רחלי לוי
 רמישו אפרת 'גב

17-20 
20-21.30 

התרגול בכיתת 
 571מחשב 

 ב'

 ג' סמינר 17-21יום א'  ד"ר ואלרי איסק סדנת ניהול צוותים  205.3415
 

 סמסטר קיץ:
 שנת לימוד הערות שעה     מרצה שם הקורס מס' קורס

 -מבוא ליחסים בינלאומיים  205.1930
 שיעור
 תרגול

 
 כרמלה לוטמרד"ר 

 טרם נקבע

 
17-20 
20-22 

 א' 

 שיעור –שיטות מחקר מבוא ל 205.2930
 תרגיל

 אטיאס –ד"ר רותם מילר מור 
 

17-20 
20-22 

 ב' 

 ג' סמינר 17-21 ד"ר דורון נבות סמינר - 2022ישראל  205.3970

 

  לבחירתםיוכלו להירשם גם לקורסים הנלמדים במסלול לימודי היוםסטודנטים במסלול לימודי הערב ,. 

  רק באישור המזכירות, ועל בסיס מקום לקורסים של מסלול הערב סטודנטים במסלול לימודי היום יוכלו להירשם
 .בלבד פנוי


