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 הנחיות לתלמידי תואר שלישי במסלולים: רגיל ישיר ומשולב בפסיכולוגיה

 חלשנת תשע"

 

 . בכל בעיה הקשורה לרישוםלדעת בר" להלן הנחיות חשובות שעליך-"אינבמערכת  תךלקראת הרשמ

יוע לפנות אליי לקבלת סניתן  ,סגורים לרישום וכדומה י בחירהקורסחסימה מרישום, קורסים כגון: 

  .ayala.bracha@biu.ac.ilבמייל 

 

למרכז שירות לפנות , יש או מידע לקבלת הדרכה לביצוע הרישום  אי קבלת חלון זמן,– בעיה טכניתלכל 

 * .9392או  6שלוחה  03-531-7000בטל'  לסטודנט

 

*חלה חובה על כל תלמיד לקרוא בעיון רב את תקנון הועדה לתלמידי מחקר שמופיע באתר 

כן להתייחס לדרישות הלימוד בקורסי יסוד -ט של בית הספר לתארים מתקדמים . כמוהאינטרנ

 ביהדות.

 

–באתר האוניברסיטה מתפרסמת כולל ימים ושעות  בדוקטורט ים מסלולהלכל  קורסי החובהרשימת 

במבוא. )ייתכנו –פסיכולוגיה –פקולטה מדעי החברה —ספר מערכת השעות---בקישורים מהירים

 תן לראות זאת גם באתר המחלקה .שינויים( ני

 

 

 

 )מחקרי + איכותני(  בדוקטורט חייב להירשם לקורס:-סטודנט המבצע מחקר איכותני או משולב* 

  01-096-60 שמספרו מחקר איכותני "-"שיטות

 

 :  דרישות קורסי הבחירה

רכת של מעבחירה הצע קורסי מהי ש"ש 4ומשולב יש ללמוד במהלך התואר  רגיל למסלול ישיר

 )ראה רשימה מטה(שני. הואר השעות לתלמידי הת
 

 מאחרה ז לקורס רשםילה ת/חייב אינך ת לדוקטורנטים.באנגלי קורס יתכן שתקבל הודעה על דרישה להשלים
 לוועדה תעביר המחלקה מזכירותשהמחלקה פוטרת אותך מכך. בשלב מאוחר בהגשת העבודה הסופית לשיפוט , 

 רשםילה ת בכל זאת/מעוניין הנך אם.  האנגלית בשפה ידיעתך להוכחת בדרישה תךעמיד על אישור שלישי לתואר
 ,לדוקטורנטים מיועדש  באנגלית המיוחד לקורס

  .שלך השעות במערכת הקורס את לרשום תוכל
 
 

שלישי ניתן להוריד מאתר -לתוארים יטוונרלוטפסים הנחיות לכתיבת הצעת מחקר  ,מידע שוטף עדכני 

 http://psychology.biu.ac.il : חלקה בכתובתהאינטרנט של המ

טלפון ב)מפורסם באתר( בשעות קבלת קהל ומענה טלפוני  לשאלות וברורים אשמח לעמוד לרשותכם 

 . Ayala.Bracha@biu.ac.ilאו בדואר אלקטרוני  ,  7671-531-03

לצורך במידע האישי לעדכן חשוב בכתובת המייל שלך ומספר הנייד , , על כל שינוי שחל כן )כמו 

 התקשרות וקבלת שירותים(

 
 

 קבלת במכתב המופיע בתאריך במחקר  התקדמות על שנתי דיווח חובת חלה, המחקר הצעת אישור לאחר
 .על ידי בית הספר לתארים מתקדמים שלך ההצעה אישור

  
 . המחקר הצעת הגשתל דרישהה מועד  מופיע השלישי לתואר שלך הקבלה בהודעת  הרגיל המסלול לתלמידי

 

mailto:Ayala.Bracha@biu.ac.il


 'א שנה לדוקטורט הישיר המסלול לתלמידימידע 

וזאת באמצעות הגשת טופסי מועמדות  שלישי לתואר רשום להיות עליךלצורך קבלת מלגת הנשיא 

הגב' -חדשים לדוקטורט דרך אתר האינטרנט של בית הספר לתארים מתקדמים .)אחראית על המועמדים ה

 אביה סגל ( לתואר שלישי . לטופסי 

לשם כך, עליך לשאוף להגיש את כל חובות   אישור זכאות לתואר ראשון מקוריהמועמדות יש לצרף 

 השמיעה והמטלות לתואר בהקדם האפשרי.

 
הרישום על בסיס מקום פנוי לכלל תלמידי הדוקטורט בכל המסלולים.  קורסי הבחירהרשימת להלן 

 ר מרצה הקורס.ובאישו
 לרישום הקורסים במערכת השעות שלך יש לפנות לאיילה ברכה 

 

 

 

מס' 

 הקורס

סמ'  שם הקורס

 א'

סמ' 

 ב'

 שם המרצה יום ושעה

10ד'  2 0 אתיקה  078 י 12-  ד"ר חנה אורנו

08ה'  2 0 שיטות מחקר איכותניות  096 פרופ' רבקה  10-

 תובל משיח 

18ה'  0 2 ינמיתידוע ולא ידוע בפסיכותרפיה ד 700  ד"ר בועז שלגי 20-

14ה'  2 0 סכמה תרפיה 701 פרופ' אשכול  16-

 רפאלי

ן וטיפול 703 12ה'  2 0 הספקטרום האוטיסטי אבחו גולן 14-  פרופ' עופר 

ניהולית 707 12ג'  0 2 אסטרטגיה  ן 14- יאיר ברזו  פרופ' 

ומתן 714 16ג'  2 0 משא  ד"ר אלירן  18-

 הלאלי

היבטים אישיותיים -טעיםזיכרונות מו 721

ונוירופסיכולוגיים  קוגניטיביים 

12ג'  0 2 ד"ר אלישבע בן  14-

 ארצי

16ד'  0 2 דיאגנוזה ארגונית 722 י 18-  ד"ר חנה אורנו

10ג'  2 2 קבלת החלטות 726 ד"ר אלירן  12-

 הלאלי

18ה'  2 0 פתולוגיה והתערבות טיפולית בגיל הרך 741 ד"ר אסתר  20-

 אורליאן

14ה'  0 2 סודות בשיקום ילדיםי 755  ד"ר תמר זילברג 16-

וילדים -פוסט 807 14ה'  2 0 טראומה בקרב משפחות  י חורש 16-  ד"ר דנ

16ה'  0 2 הפסיכואנליזה של תומס אוגדן 808  ד"ר בועז שלגי 18-

גיל ההתבגרות 838 י על  08ה'  2 0 מבט קלינ ן 10- גביעו ירי   ד"ר 

בין אישיים 842 16' ג 0 2 הבדלים  ליעד עוזיאל 18-  ד"ר 

לנוירופסיכולוגיה שיקומית 884 12ה'  0 2 מבוא  וקיל 14-  פרופ' אלי 

ניות 886 ומחלות כרו 12ה'  2 0 השלכות של נכות פיזית  ד"ר נעה  14-

 וילצנסקי

16ג'  2 0 פסיכולוגיה וצילום 897 פרופ' אבי  18-

 גולדשטיין

ן 914 10ג'  0 2 תורת הראיו  קרקפרופ' רונית  12-



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ן  917 18ג'  2 2 מבחני מיו ליאת בסיס 20-  ד"ר 

16ד'  2 2 הנחיית קבוצות 927 מר הרי  18-

 גוטסדינר

16ד' 4 0 פיתוח ארגונים 929 ד"ר יעל אלרז   20-

 שפירא

10ג'  4 0 מנהיגות בארגונים 931  פרופ' רונית קרק 14-

נוירו התפתחותית 947 ן -הפרעות  אבחו

 וטיפול

14ה'  0 2  טלי גבד"ר  16-

12ה'  0 2 מחקר בפסיכותרפיה 950 ד"ר דנה אציל  14-

 סלונים

16ה' 2 0 הפנים הרבות של הפרצוף 951  ד"ר דוד ענקי 18-

16ג'  0 2 יסודות התכנות במטלב לפסיכולוגים 955 נועה הרץ 18-  גב' 

14ה'  2 0 פסיכופרמקולוגיה 985 -ד"ר איתי שוב 16-

 עמי


