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ג"רשימת קורסים לאשכול בחירה תשע - מלחמה ושלום  

  
  קורסים שנתיים

  מספר הקורס  שם הקורס  שם המרצה יום שעות
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סונדרה ' פרופ
  רובינשטיין

  
  
  
סונדרה ' פרופ

  רובינשטיין

תקשורת במלחמה ובשעת 
סמסטר -יתבאנגל -משבר

  חלק א' א
  

תקשורת במלחמה ובשעת 
  חלק ב' סמסטר ב -משבר

208.3183 
 
 
 
 
 

208.3184 

   'קורסים בסמסטר א                   

  205.3483  מלחמה ואסטרטגיה  אורי בר יוסף' פרופ 'א 14-18

קבלת החלטות במדיניות   ר רנן קופרמן"ד ד 12-16
  חוץ

205.3137 

המערכת הבינערבית   ר דוד בוקעי"ד ב 8-12
  וסוגיית פלסטין

205.3623 

פוליטיקה :יחסי רוב מיעוט  ר אסעד גאנם"ד ב 12-16
  בחברות מפולגות

205.3652 

העולם הערבי בתחילת   ר אסעד גאנם"ד ה 12-16
  21-המאה ה

205.4561 

 205.4126  סימטרית - לוחמה א ר רנן קופרמן"ד  ב 12-16
ב "ות החוץ של ארהמדיני  צבי -אברהם בן' פרופ  ד 8-12

  1945מאז 
205.4192 

 205.4046  1973 1967מלחמות   ר דוד בוקעי"ד ג 8-12
גישות ואסכולות ביחסים   בנימין מילר ' פרופ ג 16-20

  בינלאומיים
205.4063 

 Theories and issues in  ר קרן שרביט"ד  ד 12-16
intergroup conflicts  

217.4001 

 :Regional Conflicts  בנימין מילר' פרופ  ג 12-16
Between War and 

Peace 

217.4003 

 Research Methods in  ר כרמלה לוטמר"ד ד 16-20
Peace and Conflicts 

217.4002 

סוגיות נבחרות בחברה   אליעזר-ר אורי בן"ד  ג  16-19
  הישראלית

204.4005 

המלחמה הקרה והשלכותיה   אריה כוכבי' פרופ  ב 16-18 108.4091 
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  על קונפליקטים
אליטה והמון באתונה   אפרים דוד' פרופ  א 16-20

  הקלאסית
108.3179 

הדמוקרטיה הקלאסית  אפרים דוד' פרופ  ד 16-18
  במחקר

108.4078 

ספרטה כאתגר  אפרים דוד' פרופ ד 18-20
  היסטוריוגרפי

108.4223 

מנחם בגין כראש הממשלה   יחיעם ויץ' פרופ ג 12-16
  1983-1977השישי 

115.4342 

 204.3005  מבנה חברתי של ישראל  ר אורי בן אליעזר"ד  ד  9-12
  'קורסים בסמסטר ב                   

 205.3028  מאבקים פוליטיים   ר רנן קופרמן"ד  ד 12-16
סוגיות בביטחון לאומי של   אברהם בן צבי' פרופ  א 17-22

  ישראל
205.3953 

 205.3217  ב וישראל"ארה אברהם בן צבי' פרופ  ב 8-12

 205.3176  קונפליקטים אזוריים  בנימין מילר' פרופ ג 12-16
 205.3193  המדינה הערבית  ר דוד בוקעי"ד ב 8-12
 205.4326  יהאד העולמי'אל קעידה והג  ר דוד בוקעי"ד ד 8-12
טרור בינלאומי ואסלאם  ר דוד בוקעי"ד ג 8-12

  פנדמנטלי 
205.4209 

סונדרה ' פרופ ה 12-16
  רובינשטיין

The Media in Peace 
and Conflict 
Management 

217.4008 

כשנת מפנה  1965שנת   יחיעם ויץ' פרופ ג 12-16
  במפה הפוליטית

115.4343 

אידיאולוגיה ופוליטיקה  יחיעם ויץ' פרופ  ד 8-12
  בעשור הראשון

115.3481 

מבעד לעדשה ומאחורי   ר סולי שאהוור"ד ב 10-14
  דת ותרבות, חברה: הרעלה

106.4065 

 107.3741  מוסר ומלחמה  דניאל ססטמן' פרופ  ג  10-12
תעמולה פוליטית בעת   גבריאל וימן' פרופ  א 12-16

  המלחמה
204.3185 
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