
- 1 - 

 71-104-88 /ר יצחק מועלם"ד
 

  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
  )71-104-88( ח"תשס-מבוא ליחסים בינלאומיים

  ש" ש3, א .קורס חובה שנתי ב
  יצחק מועלם' דר: מרצה

  מר יוסף כהן: מתרגל
 com.walla@31richi –מייל 

                      10-12'  יום ב-שעות קבלה
  

  מטרת הקורס
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יש להדגיש כי מטרת התרגיל היא לא הכתבת החומר או הרצאתו אלא עריכת דיון אקדמי ראוי לשמו . פורה
 על חומר הקריאה בהתאם ייבחנו מדי שיעורודנטים ו כן הסטכמ .בכיתה בהסתמך על חומר הקריאה

  .להנחיות המתרגל
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  הרכב הציון     
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