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החוג לקרימינולוגיה

    ראשת החוג : פרופ' אפרת שהם 

  אחראית אקדמית: ד"ר טל בן יעקב

תכנית לימודים  לתואר "בוגר" - .B.A בקרימינולוגיה חד חוגי

':א בשנה הלימודים תכנית מבנה

תושידר קדם  'מס

הילקבמ השידר  תשידר קדם
 ןויצ

 זנ" ברוע

סורקה

אומב יורסק 

65 6  +גיה הלומינוקריא למבו ת

4 הגילוסיכולפ אמבו 

4 הגילווציוסא למבו

4 תתיבריה חגלוסיכופ

6  +קה הטיסטיטסא למבו ת

2 ט למשפאמבו

4 תעימד תיבהכ 

תיודהי היציר   יורסק

2 תמודי תלתספרו

4 ת בעראל ישתתולדו החדשה

2 לאבישר טרמשת הסודוי 

2 עמדשל ה פיהסולופיא למבו 

' בהנש וף סעד  תינגלובא   ',ה אנש ףו סעד  תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   הללמכהןונקתיעל פ 
      .תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלברמעהתושידר בהעמידף לוסנתזא
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מבנה תכנית הלימודים בשנה ב': 
 

תושידר  קדם  'מס

 זנ"

 

השידר  הילקבמ סורקה תשידר  קדם
 ןויצ

  ברוע

יורסק  הליב

    4  תליא הישרברההח

    4  הגילומוטיקוי

ציון  יהגלומינוקריא למבו בברעו    4  הענישת התור

אמבו בברעו  קהטיסטיטסל  ציון    3 תטושי  תתיוומ כקרמח

ציון  קהטיסטיטסא למבו בברעו    3 קרמח  תתניואיכו תטושי 

ציון  ט למשפאמבו בברעו    4 דיני  ןעונשי

    2  פחהמש בתמוליא

ציון  קהטיסטיטסא למבו בברעו    2 מושישי  מחשב

    2 תבריינוע  מין

    2  תכרויומתה

  *החיר לב אחדכולשא

–   תולאיופפר  1 כולשא

    2 תאוילופפר 

    2 תרכהע ותבריינוע  תסוכנומ

    2  תתיקיריה חגלוסיכו בפתגיוסו

2-   ינסורע פמד כולשא

    2  סימדע פורנא למבו

    2  איה רתזיהוי ועדו

    2 יפושח  םקרי שלויגי ותמא

יורסקו  ההעשר תיודהי  היציר  יורסק 

    2  בריט ע למשפאמבו

2   זנ" ה(נש ימד  רסםתתפש   המיש רוךתמ )היוגינולמיקר בהחיר בורסק

  בכלילקבמ בתפותתהש

 ' בסי שנהקור

 הגילומינוקריב

של   אמבוסי הקור   בכלברעו

  'אשנה

ציון   4

 

  המיש רוךתמ אחדינוי עןויינרמס

   הנשימדרסםתתפש

 

הנש  , 'ב וף סעד  תינגלובא   ',ה אנש ףו סעד   
 

תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   הללמכהןונקתיעל פ
       .תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלברמעהתושידר בהעמידף לוסנתזא
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מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 
 

תושידר  קדם  'מס

השידר  הילקבמ תשידר  קדם
 ןויצ

 זנ" רובע

 סורקה

יורסק  הליב

אמבו בברעו   היגלוסיכולפ  ציון   4  הגיוולתופסיכפ

    4  תתיברטייה חס

    2 עהפשי  לאבישר

    2  רוע נתבריינוע

    2 תיב  רסוה

    2  קת חויפאכא למבו

    2  תרכומע  ןקות

4   ז"נ -(הנש ימד  רסםתתפש  המיש רוךתמ )היוגינולמיקר בהחיר ביורסק   2

 *ים*נויינרמס

 
סיקור   בכלברעו הליבה  של

 ' בשנה

ציון
  4

המ רשיתוךמ    קרימחמינריוןס

  די שנהמםסתפרתש

 
סיקור   בכלברעו הליבה  של

 ' בשנה

ציון
  6

   וךתמתתיסותנדה המי בלאסדנ

  די שנהמםסתפרת שמהרשי

היציר   תיודהי יורסק

    4 תספרו  תאיקרמ

 

',  בהנש וף סעד  תינגלובא   ',ה אנש ףו סעד   
 

תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   הללמכהןונקתיעל פ
       .תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלברמעהתושידר בהעמידף לוסנתזא

 

הערות: 
- ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. 

- ציון  עובר בקורס הוא 60 אלא אם נקבע אחרת. 

- **  יש להירשם לסמינריון  מחקרי וסדנא בלמידה התנסותית. 

 


