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                                      חוגי-דו מסלול בפסיכולוגיה .B.A -" בוגר" לתואר  לימודים תכנית
 :'א בשנה הלימודים כניתת מבנה

 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם ציון עובר

 'א סמסטר
 קורסי מבוא וליבה

  75 4 גיהמבוא לפסיכולו

  75 4 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

 מבוא לפסיכולוגיה  75 4 מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 קורסים מתודולוגיים

 תרגיל + מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א'
4 

 75  

 יצירה יהודיתקורסי 

  60 4 ספרות תלמודית 

 'ב סמסטר
 קורסי מבוא

  75 4 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

  75  )המשך( מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

 מבוא לפסיכולוגיה 75  )המשך( מבוא לפסיכולוגיה חברתית

  60 2 חישה ותפיסה

 קורסים מתודולוגיים

  75 4 תרגיל + מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב ב'

 
נוסף , זאת 'עד סוף שנה א לית ובאנג חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית ,על פי תקנון המכללה

 תקנון המכללה. פירוט מלא של החובות ראה ב. הלימודים הספציפית תוכניתלעמידה בדרישות המעבר של 

 
 :'ב בשנה הלימודים כניתת מבנה

 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

ציון 
 עובר

 לימוד מוקדם

 'א סמסטר
 קורסי ליבה

  60 4 קריאה ביקורתית

 60 4 באישיותתיאוריות 
מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה 

 התפתחותית

 70 2 *הרצאה –מעבדה ניסויית 
 ב + מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א

 שיטות מחקר –*תנאי מקביל 

 70 2 *מעבדה ניסויית א'
 ב + מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א

 שיטות מחקר -*תנאי מקביל

 פסיכולוגיה פיזיולוגית, חישה ותפיסהמבוא ל 60 2 פסיכולוגיה קוגניטיבית א'

 קורסים מתודולוגיים

הרצאה +  – סטטיסטיקה רב משתנית
 תרגיל

 ב + מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א 70 3

 70 3 **תרגיל + שיטות מחקר א' הרצאה
*  ב + מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א

 מעבדה ניסויית -תנאי מקביל

 הודיתיצירה יקורסי 

  60 4 )שנתי(  רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית
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 'ב סמסטר
 קורסי ליבה

  60  )המשך( קריאה ביקורתית

 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית, חישה ותפיסה 60 2 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

 תיאוריות באישיות 60 4 פסיכולוגיה אבנורמלית

 70 2 *מעבדה ניסויית ב'
, ב + ה ושימושי מחשב אמבוא לסטטיסטיק
שיטות  –* תנאי מקביל מעבדה ניסויית א' 

 מחקר
 קורסים מתודולוגיים

 70 3 * תרגיל + שיטות מחקר ב' הרצאה
*  ב + מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א

 מעבדה ניסויית -תנאי מקביל

 קריאה ביקורתית 60 2 סמינריון-פרו

 יצירה יהודיתקורסי 

  60  )המשך( וסופיה יהודיתרעיונות יסוד בפיל
נוסף , זאת 'עד סוף שנה א ובאנגלית חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית ,על פי תקנון המכללה

 תקנון המכללה.פירוט מלא של החובות ראה ב .הלימודים הספציפית תוכניתלעמידה בדרישות המעבר של 

 
 :'ג בשנה הלימודים כניתת מבנה

 הקורס

 מס'

 "זנ

 דרישות מעבר

ציון 
 עובר

 וקדםלימוד  מ

 'א סמסטר

 פרקטיקום מחקרי

 +ב ב, מעבדה ניסויית א + שיטות מחקר א 60 4 )שנתי( מחקר אינטגרטיבי בפסיכולוגיה חברתית

 (2מתוך  1)לבחירה  סמינריונים

  60 4 )שנתי( חשיבה היוריסטית
מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות 

  60 4 )שנתי( לזיקנה

 יצירה יהודית קורסי

   4 )שנתי( תולדות עם ישראל

 'ב סמסטר

 קורסי ליבה

 פרקטיקום מחקרי 

 +ב ב, מעבדה ניסויית א + שיטות מחקר א 60  (המשך) מחקר אינטגרטיבי בפסיכולוגיה חברתית

    (2מתוך  1)לבחירה  סמינריונים

  60  המשך() חשיבה היוריסטית
הגות לאורך טווח החיים מילדות מוח והתנ

  60  לזיקנה )המשך(

 יצירה יהודיתקורסי 

    )המשך( תולדות עם ישראל
, זאת נוסף 'עד סוף שנה אובאנגלית  חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית , על פי תקנון המכללה

 תקנון המכללה.ל החובות ראה בלעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא ש


