קורסי בוגר סמ' א'
יום ראשון

יום שני

8.30

 56112יסודות המחשבה
המדינית ב' :מרומא עד
כיבוש אמריקה ,דניאל
שוורץ 2 ,נ"ז

10.30

 56101מבוא למדע
המדינה  4נז אבנר דה
שליט (חובה שנה א')
אופציה א'

יום שלישי

 54125נושאים
בהיסטוריה של המחשבה
הכלכלית ,שירי כהן 2 ,נז,
(קורס של פכ"מ)

יום רביעי

 56101מבוא למדע
המדינה ,שנה א'  4נז
אבנר דה שליט (חובה
שנה א')
אופציה א'

יום חמישי

 56410מבוא לכלכלה
פוליטית ,שירי כהן 4 ,נז

 54359שוויון ,שלומי
סגל 2 ,נ"ז (קורס של
פכ"מ)

12.30

 56121מחשבה מדינית
מודרנית קורס חובה שנה
ב' שנתי  4נז ניקול הוכנר
אופציה א'

 56106פוליטיקה
השוואתית ,קורס חובה
(שנה א) משה מאור  4נז

( 56023סמינר)
פילוסופיה פוליטית
והעיר הגדולה 4 ,נז
שנתי ,אבנר דה שליט

 56106פוליטיקה
השוואתית ,קורס חובה
(שנה א) משה מאור  4נז
 56053מקורותיה של
המחשבה המדינית
היהודית ,דודי פויכטונגר
 2נ"ז

14.30

16.30

 56108מבוא היסטורי
קורס חובה שנה ב' שנתי
איתן אלימי
 56022הגירה פופוליזם
וסוגיות נוספות 2 ,נז
יפתח אלעזר

 58303שיטות וגישות
ביחב"ל ומדה"מ  2נז
שנה ב'

 56405פוליטיקה כייעוד,
 2נ"ז אפרים

קורסי בוגר סמ' ב'
יום ראשון

8.30

10.30

12.30

 56121מחשבה מדינית
מודרנית קורס חובה שנה
ב' שנתי  4נז ניקול הוכנר
אופציה א'

14.30

 56055מקורות
המחשבה הפוליטית
המודרנית בימי הביניים
סמ' ב' 2 ,נז ניקול הוכנר

16.30

 56121מחשבה מדינית
מודרנית קורס חובה שנה
ב' סמסטר ב'  4נז אפרים
פודוקסיק אפרים

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

 56101מבוא למדע
המדינה  4נז אלון פלד
(חובה שנה א')
אופציה ב'

 56122מחשבה פוליטית
בת זמננו אבנר  2נז

 56101מבוא למדע
המדינה  4נז אלון פלד
(חובה שנה א')
אופציה ב'

 56400חירות ,ציות
וצדק דניאל שוורץ 2 ,נ"ז

 56063אתיקה של
סיכונים 2 ,נז ,שלומי סגל

 56103משטר מדינת
ישראל ,קורס חובה שנה
א' שאול שנהב

 56103משטר מדינת
ישראל ,קורס חובה שנה
א שאול שנהב

 56313מצב הדמוקרטיה
(סמינר) הישראלית:
נרטיבים ,אידיאולוגיות
ופוליטיקה עכשווית ,גייל
טלשיר 2 ,נז

( 56313סמינר) מצב
הדמוקרטיה הישראלית:
נרטיבים ,אידיאולוגיות
ופוליטיקה עכשווית ,גייל
טלשיר 2 ,נז
( 56023סמינר)
פילוסופיה פוליטית והעיר
הגדולה 4 ,נז שנתי אבנר
דה שליט

 56105יסודות המחשבה
המדינית ,דן אבנון
קורס חובה שנה א'  2נ"ז

18.30

 56108מבוא היסטורי
קורס חובה שנה ב' שנתי
איתן אלימי

 56062חירות אזרחות
וג'נדר יפתח 2אלעזר נז

 56121מחשבה מדינית
מודרנית קורס חובה שנה
ב' סמסטר ב'  4נז
אפרים פודוקסיק

 56115גישות מחקר
וסטטיסטיקה במדה"מ
ויחב"ל  2נ"ז שנה ב' רענן
 56303יסודות המנהל
הציבורי קורס חובה שנה
ב'  2נז שרון גלעד

יום חמישי

 56410מבוא לכלכלה
פוליטית ,שירי כהן 4 ,נז

קורסי מוסמך סמ' א'
סמ' א'

יום ראשון

יום שני

8.30
10.30

 54335רוסו וביקורת
התרבות (קורס לימודי
תרבות) 2 ,נז ,ניקול הוכנר

12.30

 56755מושג הפטריוטיות
במחשבה מדינית ,שנתי 4
נז ,יפתח אלעזר
 56882רודנות ,פרקטיקה
ואידיאולוגיה  2נ"ז,
אפרים פודוקסיק

16.30

 56890מחשבה פוליטית
ערבית ,ימי-ביניימית
וחדשה 4 ,נז שנתי ,ואא'ל
אבו עקסה

14.30

18.30

יום שלישי

 56989קפיטליזם ומוסר:
הפילוסופיה של אדם
סמית'– פתוח לתלמידי
בוגר שנה ג'
 56886אפרים פודוקסיק
שו"ס– פתוח לתלמידי ב.א.
"עלייתן ונפילתן של
האידיאולוגיות
המודרניות :ליברליזם,
שמרנות ,סוציאליזם
ולאומיות"

יום רביעי
 56813מחשבה מדינית:
קורס יסוד לתלמידי
מחקר ,דן אבנון  4נז שנתי
 56887תיאולוגיה
ופוליטיקה בעולם המערבי
העתיק ,ג'ף מייסי 2 ,נז

יום חמישי

קורסי מוסמך סמ' ב'
סמ' א'

יום ראשון

יום שני

8.30
10.30
12.30

 56813מחשבה מדינית:
קורס יסוד לתלמידי
מחקר ,דן אבנון  4נז שנתי
 56755מושג הפטריוטיות
במחשבה מדינית ,שנתי 4
נז ,יפתח אלעזר
 56944משבר
הלגיטימציה בדמוקרטיות
מתקדמות 2 ,נז ,גייל
טלשיר

14.30
16.30

18.30

יום שלישי

יום רביעי

 56890מחשבה פוליטית
ערבית ,ימי-ביניימית
וחדשה 4 ,נז שנתי ,ואא'ל
אבו עקסה
 56989קפיטליזם ומוסר:
הפילוסופיה של אדם
סמית'– פתוח לתלמידי
בוגר שנה ג'
 56886אפרים פודוקסיק
שו"ס– פתוח לתלמידי ב.א.
"עלייתן ונפילתן של
האידיאולוגיות
המודרניות :ליברליזם,
שמרנות ,סוציאליזם
ולאומיות"

יום חמישי

