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  מטרת הקורס

להבנת מהות היחסים הבינלאומיים תוך התייחסות בסיסיים נט  ידע וכלי ניתוח הקורס נועד להקנות לסטוד
וזאת תוך ישום והדגמת הרלוונטיות של כלי , מערכתיים-להיבטים פסיכולוגיים והתנהגותיים ולהיבטים מבניים
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