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قسم السياسية والُحكم
المنهجّية  بالمهارات  الطالب  والحكم  السياسة  قسم  في  والثاني  األّول  اللقب  برنامج  يزّود 
الضرورّية لدراسة وتحليل الظواهر السياسية وذلك من خالل المسارات المختلفة التي تتضّمُنها 
السياسّي،   والفكر  أوسطّية  الشرق  والسياسات  الدولّية،  العالقات  مثل:  الدراسة،  مواضيع 
والسياسات المقارنة. إن كنتم تبحثون عن برامج تعليمّية أكاديمّية ريادّية في هذه المجاالت، وإن 
التغّيير  المهنّية ضمن مؤّسسات حكومّية، ومنّظمات  العلمّية أو  ُكنتم معنّيين بتطوير مسيرتكم 
االجتماعّي، منّظمات المجتمع األهلّي، فقسم السياسة والُحكم في جامعة بن غوريون في النقب 

هو ُعنوانكم.

مجاالت الدراسة:
يتعّرف الطالب أثناء دراسته على السياسات المحلّية واإلقليمّية والدولّية، القانون الدولّي، االتحاد 
المقارنة،  السياسة  الخارجّية،  السياسة  والذاكرة،  السياسة  والديمقراطّية،  المواطنة  األوروبّي، 
العالقات الدولّية والشرق أوسطّية، والنظرّيات السياسّية. هذا ويرتبُط القسم بمركَزي دراسات: 
مركز دراسات أوروبا،  ومركز دراسات أفريقيا. إضافة إلى ذلك، فالكاتيدرا التي أقيًمت مؤّخرا 
حول الدراسات ال جيو-سياسّية ترّكز على قضايا الجغرافيا السياسّية والحدود وسياسات الحّيز. 

الطاقم األكاديمّي:
ذوي  والباحثين  المدّرسين  من  طاقم  القسم  يضمُّ 
إلى  فباإلضافة  مختلفة.  مجاالت  في  اختصاصات 
في  عليها  المتعارف  المجاالت  في  اختصاصاتهم 
العلوم السياسّية فلديهم إلمام في تخّصصات إضافّية 
والدراسات  والتخطيط،  االجتماع  علم  مثل،  أخرى 

الشرق أوسطّية، والجغرافيا والتاريخ.

المسارات الدراسّية التي يوصي بها القسم:
- برنامج مشترك مع علم النفس

- برنامج مشترك مع الدراسات الشرق أوسطّية
- لقب ثنائي يتكّون من علم السياسة وأحد 

  األقسام التالية: علم االجتماع واألنثروبولوجيا (علم 
  اإلنسان)، االقتصاد، الدراسات الشرق أوسطّية. 
- لقب في العلوم السياسّية مع دمج إحدى الشعب  
  التالية: إدارة وتسوية النزاعات، اإلعالم،التاريخ 

  العام، الجغرافيا واإلدارة.

برامج القسم التعليمّية وشروط القبول:
يعرض القسم ثالثة برامج تعليمّية وهي. 1. برنامج 
موّسع في علم السياسة ويضم 80 نقطة أكاديمية. 2. 
كقسم  السياسّية  الدراسات  من  يتكّون  ثنائّي  برنامج 
تعليمّية إضافة  نقطة   54 الطالب  يتعلّم  أساسّي حيث 

إلى قسم ثانوّي يتعلّم فيه الطالب 28 نقطة تعليمّية. 
يتّم القبول للقب األول في القسم وفقا للعالمة األعلى 
البجروت  عالمات  (معدل  "סכם"  ال  عالمة  بين 
والبسيخومتري)، وعالمة امتحان البسيخومتري.  هذا 
التعليمّية  السنة  فخالل  أحياًنا،  القبول  شروط  وتتغّير 
2015 كان الحّد األدنى للقبول هو عالمة 560 في 
في   560 عالمة  أو  البسيخومتري  امتحان 
المعدل-"סכם". غير أّن القسم يحتفُظ لنفسه بالحّق في 
قبول طالب مالئمين وإن لم يحصلوا على هذه النتائح.

فُرص العمل المتاحة للخريجين:
يندمُج خريجو القسم في أطٍر مختلفة في سوق العمل 
مثل الكنيست، اإلعالم، السلك الدبلوماسّي،منّظمات 
الهايتك،  شركات  والمواطن،  اإلنسان  حقوق 
التدريس والبحث األكاديمّي. فقد عمل خريجو القسم 
إدارة  البديلة،  الطاقة  وبيع  تطوير  مجاالت  في 
والواليات  أوروبا  مع  التجارّي  للتبادل  شركات 
المتحدة. إضافة إلى ذلك، فالكثير من خريجّي القسم 
السياسة  الفاعلة في مجالي  الحركات  يشتركون في 

والمجتمع. 

مركز الدراسات األفريقّية
تمار  اسم  (على  األفريقّية  الدراسات  مركز  أقيم 
غوالن) لتعميق المعرفة بالقارة األفريقّية وسياسات 
كبيًرا  اهتماًما  المركز  يبدي  حيث  األفريقّية،  الدول 
المتعلّقة  والدراسات  األكاديمّي  البحث  تطوير  في 
النشاطات  تنظيم  خالل  من  وذلك  األفريقّية  بالقارة 

األكاديمّية والثقافّية. 

مركز الدراسات األوروبّية
تهيُئ شعبة دراسات السياسة والمجتمعات األوروبّية 
للطالب  تيّسر  والتي  ممّيزة،  تعليمّية  أطًرا  للطالب 
الفهم واإللمام في جوانب مختلفة للتطّورات السياسّية 
في  الجارية  والثقافّية  واالجتماعّية  واالقتصادّية 
على  الضوء  المركز  يسلّط  األوروبّية.  القارة 
تطّورات رئيسّية في القارة األوروبّية، ولعّل أهّمها 
إقامة وتطّور االتحاد األوروبي حيث ظهرت أوروبا 
مؤّخرا كقّوة سياسّية واقتصادّية في الساحة العالمّية. 

التكافل االجتماعّي:
إلى  القسم  يطمُح  األكاديمّية  الدراسة  إلى  إضافة 
الوقت  ففي  والمجتمع.  الجامعة  بين  التفاعل  تطوير 
الذي تحّول فيه النقاش السياسّي في وسائل اإلعالم 
إلى سطحّي وهّش عوًضا عن فقدان ثقة الجمهور في 
الدور  إحياء  على  القسم  يعمُل  واإلعالم،  السياسة 
الطالب  يمنُح  فالقسم  للسياسة.   الفاعل  التاريخّي 
خالل تعليمهم فرصة التطّوع والتعلّم في مؤّسسات 

مختلفة في المجتمع المدنّي والسلطات المحلّية. 

مركزا دراسات أفريقيا وأوروبا:


