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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
 – סכסוכים בפוליטיקה העולמית - 01-341-71

 ה" תשס- 2-דטאנט והמאה ה, מלחמה קרה
 רם-ר מירב משאלי"ד

 
 :מטרות הקורס

הקורס יעסוק במגוון תופעות . סכסוכים בזירה העולמית הינם אירועים מרכזיים בפוליטיקה העולמית
. טרור ומלחמה, משברים בינלאומיים, קונפליקטים אתניים, מתמשך-יהן סכסוךבינ, שמבטאות קונפליקט

במהלך הקורס ייבחנו היבטים תיאורטיים ויישומיים של סכסוכים במערכת הגלובלית והתפתחותם לאורך 
יישום התיאוריות יכלול השוואה בין קונפליקטים ומשברים בינלאומיים באזורים שונים במערכת . זמן

 .21-בתקופת הדטאנט ובראשיתה של המאה ה,  במשך המלחמה הקרה–ונות ובתקופות ש
 

 דרישות הקורס והרכב הציון
 30%  בית-השתתפות פעילה והגשת תרגיל

 70%   בחינה בסיום הקורס
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