
המכללה האקדמית אשקלוןתואר ראשון    81  ידיעון

תכנית לימודים  לתואר "בוגר" - .B.A בפסיכולוגיה

מבנה תכנית הלימודים בשנה א':

רמעב דרישות  'מס

ז"נ
ורסהק

וקדםמ ודימל  רובע וןצי 

'א סמסטר 

אומב יורסק 

- 75 4 הגילוסיכולפ אמבו 

- 75 4 תגיוולפיזי גיהלוסיכולפ  אמבו 

הגילוסיכולפ אמבו  75 4 תתיברגיה חלוסיכולפ אמבו 

75 4 תתיחות התפגיהלוסיכולפ אמבו 

2  סהפית וחישה

םייוגדולותמ יםורסק 

- 75 4 ילגתר   + 'א מושי ושיקהטיסטיטסא למבו מחשב 

 * ההעשר  יורסקו תיודהי  היציר   יורסק

- 60 4  תמודי תלתספרו

- 60 2 'א תאישי-   ביןתקשורת

60 2 תומודולרי  תסרימו

'ב סמסטר 

אומב יורסק 

- 75 (משך)ה גיהלוסיכולפ   אמבו

- 75 משך()ה תתיחות התפגיהלוסיכולפ  אמבו 

- 75 משך()ה תגיוולפיזי  גיהלוסיכולפ  אמבו 

הגילוסיכולפ אמבו  75 משך(ה) תתיברגיה חלוסיכולפ  אמבו 

- 60 2 הספית וחישה

םייוגדולותמ יםורסק 

- 75 4 ילגתר   + ' במחשב מושי ושיקהטיסיטטסא למבו 

ההעשר יורסקו  תיודהי  היציר  יורסק 

- 60 2 - ' בתאישי  ביןתקשורת

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

ינוישם לינניתהשרע היסקור   



 המכללה האקדמית אשקלוןתואר ראשון               82                                                          ידיעון

 

 
מבנה תכנית הלימודים בשנה ב': 

 

דרישות  רמעב  'מס
 ורסהק

ודימל   וקדםמ וןצי  רובע  ז"נ

סמסטר  'א
יורסק  הליב

  60  4  תתיקור ביאהקרי

  גיהלויכוסלפ
 

אמבוגיה,לוסיכולפ  
תתיתחוהתפ

אמבו
 60  4  תאישיו בתאוריותי

       מחשבמושי ושיקהטיסטיטסא למבו
– ילקבמינאת*       +בא 70    רקמחתויטש   2 * אההרצ   – תסויידה נימעב

       מחשבמושי ושיקהטיסטיטסא למבו
ינאת*+     בא – ילקבמ  70    רקמחתויטש   2 טמהיב רב  מיתחו גילוסיכור פקמח 

   חישהת,גיוולפיזיגיהלוסיכופא למבו
60  סהפיתו  2 תטיביגניקו  'א יהגלוסיכופ 

יםורסק  םייוגדולותמ
מושי ושיקהטיסטיטסא למבו       מחשב

+   בא  70  3 +תתנימש  *ילגרת רב   קהטיסטיטס

       מחשבמושי ושיקהטיסטיטסא למבו
ינאת*ב+  א – ילקבמ  70    תייויסנהבדמע   3 * ילגתר   + אה' הרצא קרמח  תטושי 

היציר   תיודהי יורסק

  60  4   תיהוד יפיהסולופי בסוד יתעיונור

סמסטר  'ב
יורסק  הליב

  60 תתיקור ביאהקרי  (משך)ה 

  60  2  מידהל

תאוריותיא למבו  תאישיוב  60  4 יהגלוסיכופ  תלימבנורא
   חישהת,גיוולפיזיגיהלוסיכופא למבו

60    א'תיטיבגניקוגיהוולסיכ, פסהפיתו  2 תטיביגניקו  ב' יהגלוסיכופ 

       מחשבמושי ושיקהטיסטיטסא למבו
   רקמחתטושי     –ילקבמיאתנ * ב +א

 70  2 טמהיב רב  מיתחו גילוסיכור פקמח 
 משך()ה

יםורסק  םייוגדולותמ
       מחשבמושי ושיקהטיסטיטסא למבו

'א                    קרמחתטו שי,+ב א
-ינאת    תייויסנהבדמעילקבמ*  

 70  3 * ילגתר   + אה' הרצ בקרמח תטושי 

ינאת*   ילקבמ תתיקור ביאהקרי  60  2 -פרו  ןמינריוס

תינוי עהיוגכוליפס  תיקרמח

  60  2 תספית  פנים

היציר  תיודהי יורסק 

  60  תיהוד יפיהסולופי בסוד יתעיונור 
 משך()ה
 
 

',ה אנש  תזאו וף סעד   , הללמכהןונקתיעל פ  תינגלובא תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח  
רעבמהתושידר בהעמידף לוסנ . תייפהספציםודמיהל   תינוכתשל   
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מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 

תושידר  רעבמ
 'מס

 זנ"
 סורקה

ודמיל  םקדומ  רוב עןויצ

סמסטר  'א
היוגכוליפס  תיוארפ

  60  4 קרעל ח  מוחה ייםגלוסיכוטים פהיב 

  60  2 תאיפו רתעוט  יה שלגלוסיכופ 

  60  2 אמבו  פיהתרסיכולפ

 היוגתולופפסיכ

  60  2 ת ונכויותלומח   תמושכומ ותקשו ת עםדדומותה

  60  3 הגיוולתופסיכפ  תתיתחוהתפ

תינוי עהיוגכוליפס  תיקרמח

   60          2                               יום-בחיי היוםמבחנים          

וםקיקטפר    יקרמח
  קרמח

-  ימתחו
,+בא  קרמחתוטשי

רב  טמהיבגילוסיכופ  60  4 תתיברגיה חלוסיכו בפטיביאינטגר  תי()שנ קרמח 

  יםנויינרמס
  קרמח

-  ימתחו
,+בא  קרמחתטושי

רב  טמהיבגילוסיכופ  60  4 גל מערךאות לקשרותה החיים  תי()שנ

  קרמח
-  ימתחו

,+בא  קרמחתטושי
רב  טמהיבגילוסיכופ  60  4 חייםטווח ה  קנהת לזימילדו רךאות לגותנהמוח וה 

 תי()שנ
הרייצ   תיודהי יורסק

  60  4 ראל ישת עםתולדו  תי()שנ 

סמסטר  'ב
יורסק  הליב

  קרמח
-  ימתחו

,+בא  קרמחתטושי
רב  טמהיבגילוסיכופ  60  2  םמבחנית התורא למבו

 תיוא רפהיוגכוליפס

  60 קרעל ח  משך(מוח )הה  ייםגלוסיכוטים פהיב 

  60  2 מים,: גורתכרויומתה  לפוטי ואבחון

 היוגתולופפסיכ

  60  2 :ת בילדות נפשעוהפר  ר ויישוםקמח

  60  2 -סיכו פתהליכים  םמיידינ :הגיוולתת פהיווצרו 

וםקיקטפר    יקרמח
  קרמח

-  ימתחו
,+בא  קרמחתטושי

רב  טמהיבגילוסיכופ  60 קרמח  משך(ת )התיברגיה חלוסיכו בפטיביאינטגר 

תינוי עהיוגכוליפס  תיקרמח

   60                   2 פהש       ציהיגנקוו                                                             

  יםנויינרמס
  קרמח

-  ימתחו
,+בא  קרמחתטושי

רב  טמהיבגילוסיכופ  60 גל מערךאות לקשרותה החיים  משך()ה 

  קרמח
-  ימתחו

,+בא  קרמחתטושי
רב טיב מהגילוסיכופ  60 חייםטווח ה  קנהת לזימילדו  רךאות לגותנהמוח וה 

 משך()ה
היציר  תיודהי יורסק 

  60 ראל ישת עםתולדו  משך()ה 
 
 

תינגלובא   וף סעד ',ה אנש ףו סעד תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   הללמכהןונקתיעל פ 
,  'אהנש .  תיפיהספציםודמיהלתינוכתשלברמעה    תושירבדהעמידף לוסנזאת    

 
. יםודמילה תינוכתב   יםיוניש  ונתכי  *

 


