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תכנית לימודים  לתואר "בוגר" - .B.A בפסיכולוגיה מסלול דו-חוגי  

מבנה תכנית הלימודים בשנה א':

רת מעבדרישו
ס'מ

נ"ז
ורסהק

וקדםלימוד מ  רובון עצי

'א סמסטר 
הליבו ואמב  יורסק 

75 4 הגילוסיכולפ אמבו 

75 4 תגיוולפיזי גיהלויכוסלפ   אמבו

אמבו  גיהלוסיכולפ 75 4 תתיברגיה חלוסיכולפ אמבו 

םייוגדולותמ יםורסק 

75 4 +   ילגתר 'א מושי ושיקהטיסטיטסא למבו מחשב 

תיודהי היציר   יורסק

60 4  תמודי תלתספרו

'ב סמסטר 
אומב יורסק 

75 4 תתיחות התפגיהלוסיכולפ אמבו 

75 משך()ה תגיוולפיזי  גילוסיכולפ  ה  אמבו

הגילוסיכולפ אמבו  75 משך(ה) תתיברגיה חלוסיכולפ  אמבו 

60 2 הספית וחישה

םייוגדולותמ יםורסק 

75 4 +   ילגתר ' במחשב מושי ושיקהטיסטיטסא למבו 

תזא  וסףנ ,'ה אנש  וף סעד   , הללמכהןונקתיעל פ  תינגלובא תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח  
. תיפיהספציםודמיהל    תינוכתשלברמעהתושידר בהעמידל  

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב':

רת מעבדרישו ס'מ

נ"ז
ורסהק

וקדםלימוד מ ון צי
וברע

'א סמסטר 
הליב יורסק 

60 4 תתיקור ביאהקרי
  גיהלויכוסלפ
 

אמבוגיה,לוסיכולפ  
יתתתחוהתפ

אמבו 60 4 תאישיו בתאוריותי

+   ב  מחשב א
קרמח  

מושי ושיקהטיסטיטסא למבו
–  ילקבמינאת* תויטש  70 2 *אההרצ   – תסויידה נימעב

+   ב  מחשב א
רקמח  

מושי ושיקהטיסטיטסא למבו
- ליקבמינאת* תויטש  70 2 *'א תסויידה נימעב 

הספית ו חישהת,גיוולפיזי גיהלוסיכופא למבו  60 2 'א תטיביגניקו  יהגלוסיכופ 

םייוגדולותמ יםורסק 

+  ב מושי ושיקהטיסטיטסא למבו מחשב א 70 3 –  +אההרצ  תתנימש קהטיסטיטס רב 
 לגיתר

ב  *  + א  מחשבמושי ושיקהטיסטיטסא למבו
-ליקבמינאת 70   תייויסנהבדמע  3 **ילגתר   + אה' הרצא קרמח  תטושי 
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היציר   תיודהי יורסק

  60  4 תיהוד יפיהסולופי בסוד יתעיונור  תי()שנ 

סטרסמ  'ב
יורסק  הליב

  60 תתיקור ביאהקרי  (משך)ה 
, סהפית ו חישהת,גיוולפיזיגיהלוסיכולפ   

   א'תטיביגניקויהגלוסיכופ
אמבו  60  2 יהגלוסיכופ  ' בתטיביגניקו

60  תאישיו בתאוריותי  4 יהגלוסיכופ  תלימבנורא
+  אמחשבמושי ושיקהטיסטיטסא למבו , ב  
70   תויטש*   –ילקבמינאת  'אתסוייי נבדהמע  2 * ' בתסויידה נימעב

 קרמח
יםורסק  םייוגדולותמ

ב  *   + א  מחשבמושי ושיקהטיסטיטסא למבו
-ליקבמינאת 70    תייויסנהבדמע   3   * ילגתר   + אה' הרצ בקרמח תטושי 

60  תתיקור ביאהקרי  2  ןמינריוס-פרו

היציר   תיודהי יורסק

  60 תיהוד יפיהסולופי בסוד יתעיונור  משך()ה 
 
 

,'ה אנש זאת  וסףנ וף סעד   תינגלובא  , הללמכהןונקתיעל פ תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח  
.  תיפיהספציםודמיהל    תינוכתשלברמעהתושידר בהעמידל  
 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 

 ס'מ רת מעבדרישו

 וקדם  מודימל
ון צי

 וברע
 נ"ז

 ורסהק

סמסטר  'א
וםקיקטפר  יקרמח

תסוייי נבדה מעב,  א  +ב  + קרמח א תטושי   60  4 תתיברגיה חלוסיכו בפטיביאינטגר  תי()שנ קרמח 

וךתמ  2(  החיר)לב  1 יםנויינרמס

תסוייי נבדה מע+ב,  +א  ב א   קרמח תטושי   60  4 גל מערךאות לקשרותה  תי(שנ )החיים

תסוייי נבדה מע+ב,  +א  ב א   קרמח  תטושי  60  4 חייםטווח ה  תמילדו רךאות לגותנהמוח וה 
  (תי)שנקנהלזי

היציר   תיודהי יורסק

   4 ראל ישת עםתולדו  (תי)שנ

סמסטר  'ב
יורסק  הליב

וםקיקטפר   יקרמח

תסוייי נבדה מעב,  א  +ב  + קרמח א תטושי   60 ( משךה  תתיברגיה חלוסיכו בפטיביאינטגר ) קרמח 

וךתמ  2(     החיר)לב  1 יםנויינרמס

תסוייי נבדה מע+ב,  +א  ב א   קרמח תטושי   60 גל מערךאות לקשרותה  משך(ה)החיים 

תסוייי נבדה מע+ב,  +א  ב א   קרמח תטושי   60 חייםטווח ה  תמילדו  רךאות לגותנהמוח וה 
 (משךקנה )הלזי

היציר   תיודהי יורסק

ראל ישת עםתולדו  משך()ה   
 

תזא   וסףנ ,'ה אנש וף סעד   תינגלובא   , הללמכהןונקתיעל פ תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח  
      .תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלברמעהתושידר בהעמידל




