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נושאי הקורס כוללים הגדרות של סכסוכים בזירה הבינלאומית ,גישות רציונליות
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ד .חובות  /דרישות  /מטלות:
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תאריך הגשת העבודה הסמינריונית 20 :לספטמבר .2020 ,הנחיות לכתיבתהעבודה מצויות באתר הקורס.

ה .מרכיבי הציון הסופי
 .1מבחן סוף שנה ( 40%מהציון הסופי).
 .3ציון עבודה סמינריונית ( 60%מהציון הסופי).
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