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

ננסה לענות על השאלה עד כמה ניתוח ממדים אלה . ת"משפיעים על גיבוש מדיניות ציבורית וביצועה במדינות המזה
ננתח את תכני המדיניות ויעילות מערכות המנהל . מצביעים על ייחודיות אזורית בגיבוש וביצוע מדיניות ציבורית

תוך התייחסות לבעיות של שלום , השיח הציבורי המתנהל על מדיניות זו, מדינות הסובבות אותנווהביצוע של ה
. למגמות של דמוקרטיזציה ופונדמנטליזם דתי ועדתי ולגלובליזציה כלכלית, ומלחמה בתוך המדינה ובין המדינות

  .יהקורס מיועד לסטודנטים אשר למדו קורס בסיסי במדיניות ציבורית או מנהל ציבור
  .נא לקרוא בעיון –מטלות הקורס 

חובה על .  הראשון לקראת סוף הסמסטר הראשון ושניים בסמסטר השני–שלושה תרגילי חובה במהלך השנה 
  .   אחוז מסך כל הציון הסופי לקורס15כל תרגיל מהווה . ית לעקוב אחר ההודעות לדעת את מועד ההגשה/הסטודנט

 55בחינה מהווה ה  .הביבליוגרפיה ומושגים בסיסיים, רות לחומר הנלמד הכוללת שאלות הקשובחינה של שעתיים
 אחוז 45הבחינה תהווה , במקרה זה.  אחוז על השתתפות בדיונים10 ייתכן ויינתן . מהציון הסופי לקורסאחוז

  .מהציון
  .ייתכן שינויים בפריטי הקריאה אם כי לא במספרם
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