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 בפסיכולוגיה : רגיל ישיר ומשולבהנחיות לתלמידי תואר שלישי במסלולים

 זלשנת תשע"

 

 . בכל בעיה הקשורה לרישוםלקראת הרשמה במערכת פריא"ל להלן הנחיות חשובות שיש לדעת

 ,03-5317519קורסים כגון: קורסים סגורים לרישום וכדומה ניתן לקבל סיוע מיועצי המחלקה בטלפון: 

 .psy.ma@mail.biu.ac.ilאו לפנות לכתובת מייל  03-5317042

 

למרכז שירות ל ניתן לפנות "או מידע לקבלת הדרכה לביצוע הרישום בפריא אי קבלת חלון זמן,– בעיה טכניתלכל 

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

 

ידי מחקר שמופיע באתר האינטרנט של בית הספר *חלה חובה על כל תלמיד לקרוא בעיון רב את תקנון הועדה לתלמ

 כן להתייחס לדרישות הלימוד בקורסי יסוד ביהדות.-לתארים מתקדמים . כמו

 

ספר ---בקישורים מהירים–באתר האוניברסיטה   כולל ימים ושעות מופיעהלכל מסלול בדוקטורט  קורסי החובהרשימת 

 בוא. )ייתכנו שינויים( ניתן לראות זאת גם באתר המחלקה .במ–פסיכולוגיה –פקולטה מדעי החברה —מערכת השעות

 

 

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

 01-796-60מחקר איכותני למתחילים " )-"שיטות

 

 :  דרישות קורסי הבחירה

 מהיצע קורסי בחירה בתואר שני.  ש"ש 4ומשולב יש ללמוד במהלך התואר  רגיל למסלול ישיר

 קורסי הבחירה מפורסמים בדף האחרון.
 

 שעליך השעות במערכת כי לבך תשומת את להסב ברצוננו ,זלשנת תשע"  ל"בפריא רישום המערכת  קראתל
 עמידתך על אישור שלישי לתואר לוועדה תעביר המחלקה מזכירות .זה לקורס רשםילה ת/חייב אינך ,באנגלית קורס יופיע לקחת 

 העבודהשיפוט/או כאשר תגיש בקשה לכתיבת  לצורך לוועדה  עבודתך את  י/תגיש כאשר האנגלית בשפה ידיעתך להוכחת בדרישה

  בשפה האנגלית.
 

 השעות במערכת הקורס את לרשום תוכל , לדוקטורנטים מיועדש  באנגלית המיוחד לקורס רשםילה ת בכל זאת/מעוניין הנך אם
  .שלך

 
 

שלישי ניתן להוריד מאתר האינטרנט של -לתוארים יטוונרלת לכתיבת הצעת מחקר, מידע שוטף עדכני וטפסים הנחיו

 http://psychology.biu.ac.il : המחלקה בכתובת

או בדואר  ,  03-531-7671טלפון בשעות קבלת קהל ומענה טלפוני ב לשאלות וברורים אשמח לעמוד לרשותכם 

 . Ayala.Bracha@biu.ac.ilאלקטרוני 

 לצורך קבלת הודעות מהמחלקה( במידע האישי באינטרנט ונייד כן חשוב לעדכן כתובת מייל אישית)כמו 

 
 

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

  
 אותו המחקר הצעת הגשת מועד לך  מופיע השלישי לתואר שלך הקבלה בהודעת( תזה ביצוע לאחר) הרגיל המסלול לתלמידי

 . להגיש נדרש הינך
 
 

mailto:Ayala.Bracha@biu.ac.il


 'א שנה לדוקטורט הישיר המסלול לתלמידי

 

לאור זאת, עליך לשלוח לאילה  .שלישי לתואר רשום להיות עליך  הנשיא מלגת את שתקבל ובכדי למסלול קבלתך הודעת בעת

על נכונותך לממש את לימודי התואר השלישי  במסלול הישיר  במכתב חתום בידך כדי שנבקש מהבל"מ  להעביר את 

)בתנאי שסיימת את   אישור זכאות לתואר ראשון מקוריהטפסים שלך מתואר שני לתואר שלישי . למכתב זה עליך לצרף 

 ולא יאוחר, אחרת הנך עלול להפסיד את המלגה של חודש ינואר. עד תחילת דצמברשנתיים( התואר הראשון עד 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .סגל אביה' גבבטיפול קבלת מועמדים לדוקטורט בבית הספר לתארים מתקדמים ה  אחראיתה
 מלגות בחוזה שמצוין כפי האקדמית המזכירות ידי על לך שנקבע בתאריך המחקר הצעת את להגיש עליך, להזכירך

 . חתמת שעליו נשיא
 להלן קורסי הבחירה: הרישום על בסיס מקום פנוי ובאישור מרצה הקורס.

' מס
 קורס

' סמס הקורס שם חובה
 'א

 'סמס
 'ב

 שעה יום שנתי

 ידוע ולא ידוע לא 700
 דינמית בפסיכותרפיה

 18-20 ה ש"ש 1 2 0

 האוטיסטי הספקטרום לא 703
 וטיפול אבחון

 12-14 ה ש"ש 1 2 0

 והתערבות פתולוגיה לא 741
 הרך בגיל טיפולית

 8-10 ה ש"ש 1 0 2

 מחקר שיטות לא 796
 למתחילים איכותניות

 8-10 ה ש"ש 1 0 2

 גיל על קליני מבט לא 838
 ההתבגרות

 8-10 ה ש"ש 1 2 0

 מבוא לא 884
 לנוירופסיכולוגיה

 שיקומית

 12-14 ה ש"ש 1 0 2

 ושיטות תיאוריות לא 885
 בשיקום טיפול

 פסיכיאטרי

 12-14 ה ש"ש 1 2 0

 נכות של השלכות לא 886
 כרוניות ומחלות פיזית

 10-12 ה ש"ש 1 2 0

 8-10 ה ש"ש 1 2 0 והתמודדות טראומה לא 891
אתיקה במחקר  לא 708

 ובייעוץ
 14-16 ד ש"ש 1 2 0

 סטטיסטיות שיטות לא 764
 מתקדמות

 16-18 ג ש"ש 1 0 2

 12-14 ה ש"ש 1 2 0 שפה ומוח לא 830
יסודות הדימות  לא 843

 המוחית
 16-18 ג ש"ש 1 2 0

 12-14 ג ש"ש 1 0 2 התפתחות קוגניטיבית לא 858
726 

 
 10-12 ג ש"ש 2 2 2 קבלת החלטות לא

ן לא 842 בי -הבדלים 
 אישיים

 14-16 ד ש"ש 1 0 2

 16-18 ד ש"ש 2 2 2 הנחיית קבוצות לא 927
 8-12 ג ש"ש 2 4 0 מנהיגות בארגונים לא 931
 12-14 ג ש"ש  1 2 0 דיאגנוזה ארגונית  לא 722
מבחני אישיות  לא 763

ון כח אדם  במי
 14-16 ד ש"ש 1 2 0

 10-12 ג ש"ש  1 0 2 איוןתורת הר לא 914
ן לא 917  18-20 ג ש"ש 2 2 2 מבחני מיו
 16-20 ד ש"ש 2 4 0 פיתוח ארגונים לא 929

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


