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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדע המדינה

 
 ת" שיח תקשורתי ופוליטי במזה71-533-01

 ) ה"ל תשס"נהש(
 

 ר יהודית רונן" ד:מרצה
 פי תיאום מראש בלבד-על, 16:00-15:00בין השעות ' ד-ו'  ימי ג:שעות קבלה

 
 : מטרות הקורס

יחסי הגומלין בין הפוליטיקה לבין הנוגעים ל, הקורס נועד להכיר מושגים בסיסיים ותהליכים מרכזיים
במהלך הקורס יבדקו ההיבטים התיאורטיים . ת בכלל ובעולם הערבי בפרט"התקשורת בזירת המזה

גג אזורית והן בראיה פרטנית המתייחסת לכל מדינה -הן בראיית, והמעשיים הרלוונטיים לנושאי הלימוד
 . בנפרד

 
 : דרישות הקורס

 .חובת נוכחות. 1
 .כמת בתום השנה האקדמיתבחינה מס. 2
 .מטלות צפייה וקריאה. 3
 

 . ציון הבחינה הוא הציון הסופי
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