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קורסי החובה שנה א' בתכנית הרגילה (מחקרית ולא מחקרית) :
קורס גישות ואסכולות-
ממשל ורעיון מדיני :מחשבה מדינית  +פוליטיקה השוואתית
שם הקורס
גישות ואסכולות

קורס
סמ'
205.4620
א
קורס סדנת מחקר-

מרצה
פרופ' יעל ישי

חדר

מועד
ה' 14:00-18:00

 .1תלמידי מסלול מחקרי בלבד חייבים ללמוד סדנת מחקר ב' בסמסטר א' לפי נהל הבא:
סדנת מחקר ב'  -על כל תלמיד מחקר לבחור בקורס אחד מבין השניים -כמותני או איכותני או שניהם לפי
דרישת המנחה.
 .2כל תלמידי שנה א' במסלול מחקרי חייבים ללמוד סדנת מחקר א'  -בסמסטר ב'.
 .3תלמידים אשר במסלול לא מחקרי ילמדו סדנת מחקר א' –ללא מחקריים.
סמ'
א'
ב'
ב'
ב'

קורס
205.4149
205.4147
205.4148
205.4146

שם הקורס
סדנת מחקר ב'  -כמותנית
סדנת מחקר ב'  -איכותנית
סדנת מחקר א'
סדנת מחקר א'  -ללא מחקריים

מרצה
ד"ר דנה ושדי
ד"ר איילת בנאי
ד"ר דפנה קנטי
ד"ר כרמלה לוטמר

מועד
יום ד' 08:30-12:00
יום ב' 12:00-16:00
יום ד' 12:00-16:00
יום ד' 12:00-16:00

חדר
?

קורסי בחירה (שנה א' +ב' )
סמ
ס'

מספר קורס

שם הקורס
הפסיכולוגיה הפוליטית של הסכסוך הישראלי-

מרצה

מועד

א'

205.4130

א'

205.4070

התנועה הלאומית

א'

205.4116

בזכות העריצות :מחשבה מדינית והתנגדות לחופש

א'

205.4223

סוגיות בפסיכולוגיה פוליטית

פרופ' דפנה קנטי

א'

205.4446

המזה"ת בעת החדשה :סוגיות פוליטיות נבחרות

פרופ' אסעד גאנם

יום ה' 10:00-14:00

ב'

205.3022

New Populism and Neoliberalism

פרופ' אנבל הרצוג

יום ד' 08:00-12:00

ב'

205.4142

דמוקרטיה ,ליברליזם וקפיטליזם

ד"ר דורון נבות

יום ה' 18:00-21:30

דמוקרטיה

קיץ

205.4105

סוגיות ומחלוקות במדעי המדינה

ד"ר דורון נבות

יום ג' 18:00-21:30

חדש

קיץ

205.4125

פסיכולוגיה פוליטית

פרופ' דפנה קנטי

יום ה' 10:00-14:00

דמוקרטיה

קיץ

205.4561

העולם הערבי בתחילת המאה ה21-

פרופ' אסעד גאנם

ב' +ד' 14:00-18:00

קיץ

205.4406

מחלוקות מרכזיות בפוליטיקה הישראלית

פרופ' אסעד גאנם

ה' 14:00-18:00

קיץ

205.4414

מחאה פוליטית וסיכויי דמוקרטיזציה

פרופ' אסעד גאנם

ה' 10:00-14:00

קיץ

205.4585

השחיתות הציבורית

ד"ר דורון נבות

ה' 14:00-18:00

פלסטיני

פרופ' דפנה קנטי

יום ב' 12:00-16:00

פרופ' אסעד גאנם

יום ה' 16:00-20:00

ד"ר גל גרזון

יום ה' 10:00-14:00
יום ד' 12:00-16:00

חדר

דמוקרטיה

פול' של
מזה"ת

דמוקרטיה

