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, אופי המשטר,  הקורס ינסה לענות על השאלה עד כמה גורמים כמו מבנים היסטוריים -תאור הקורס 
זמינות משאבים והפאן , בנים חברתייםמ, הסביבה הביטחונית הפנימית והחיצונית, האידיאולוגיה הרשמית

ננסה לענות על השאלה . ת"מרחבי משפיעים על גיבוש מדיניות ציבורית וביצועה במדינות המזה-הגיאוגרפי
ננתח את תכני . עד כמה ניתוח ממדים אלה מצביעים על ייחודיות אזורית בגיבוש וביצוע מדיניות ציבורית

השיח הציבורי המתנהל על מדיניות , וע של המדינות הסובבות אותנוהמדיניות ויעילות מערכות המנהל והביצ
למגמות של דמוקרטיזציה , תוך התייחסות לבעיות של שלום ומלחמה בתוך המדינה ובין המדינות, זו

הקורס מיועד לסטודנטים אשר למדו קורס בסיסי במדיניות . ופונדמנטליזם דתי ועדתי ולגלובליזציה כלכלית
 .ל ציבוריציבורית או מנה
 מטלות הקורס 
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