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 )  אין להתקשר ל נייד או לבית (8043: 'טל

   steing@mail.biu.ac.il:דואר אלקטרוני
 

 תיאור ומטרת הקורס
, עקרונות, מטרות הקורס הם להכיר מושגי יסוד.  ל ואסטרטגיה"הקורס מיועד לסטודנטים עם רקע ביחב

.  ודיפלומטיים,  יםפוליטי, ן מהיבטים אסטרטגיים"קונווציונלי ובק-היסטוריה וחשיבות של נשק בלתי
כולל , ובבקרת נשק,  זה וטרורנשקהשילוב בין , )וטילים, ביולוגי, כימי, גרעיני(קונווציונלי -נעסוק בנשק לא

גם , .)וכו NPT, CD,   - CTBTO, OPCW ,א"סבא(ניות "ומוסדות בק, משטרי ספקים, פיקוח, אמנות
   .לרבות המזרח התיכון, במישור המעצמתי וגם האזורי

 
 דרישות הקורס

.  על הסטודנטים להגיע מוכנים לכל שיעור על פי החומר הביבליוגרפי–) 15%(נוכחות והשתתפות חובה 
 .השתתפות בכל שיעור חובה

חיבור , למשל ביקורת ספר(עמודים  10 – 5 -בהיקף של כ) 'להגיש בסוף סמסטר א (25% –תרגיל הגשה
 )יוגרפיה ניתוח מאמר לאור הגישות מתוך הביבל;יוגרפיהשמשווה בין גישות שונות מתוך הביבל

שילוב בין שאלות שדורשות הגדרות של מושגי יסוד (יוגרפיהייכלל את כל הביבל שסוף השנה) 65% (– מבחן
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