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 ) 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

מדינתיים ומשברים -יון יוקדש לסיקור סכסוכים ביןעיקר הד. קורס פנורמי זה מיועד לתלמידי התואר השני
במהלך הקורס יושם דגש על הכרת . תיכונית-ידי התקשורת והקולנוע בזירה המזרח-מדינתיים על-פנים

כמו כן ייחשפו הסטודנטים אל . ובמיוחד על תחנות הטלוויזיה הלווייניות, התקשורת האלקטרונית והכתובה
 .הנו בבואה המשקפת את הקשיים והמשברים של החברה ושל המדינה באזורש, תיכוני-עולם הקולנוע המזרח

 
 : דרישות הקורס

 .נוכחות חובה. 1
 .השתתפות פעילה בדיונים. 2
 . בחינה מסכמת בסיום השנה האקדמית. 3
 ).פירוט ניתן בכיתה(מטלה . 4
   

 .ציון הבחינה הוא הציון הסופי
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