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  נושאיוהקורס ותיאור 
  .הקורס יועבר כקורס מתוקשב
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   הגדרות ומושגי יסוד–נשק בלתי קונבנציונלי 

   מאפיינים ותכונות–נשק כימי 
   מאפיינים ותכונות–נשק ביולוגי 

   מאפיינים ותכונות–גרעיני נשק 
  טרור בלתי קונבנציונלי

  עוצמה אסטרטגית צבאית
  איומים צבאיים ואסטרטגיים

  האמנות למניעת הפצת נשק בלתי קונבנציונלי
  ת נשק בלתי קונבנציונלי השגנה למועדותה של מדי

  משקלו של המודיעין
  נשק בלתי קונבנציונלי בעולם

  ןנשק בלתי קונבנציונלי במזרח התיכו
  מוסלמי–ערבי–הממשק הישראלי
  מוסלמית–המערכת הערבית

  תרחישי הפעלה של נשק בלתי קונבנציונלי
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