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2018יוני,6,ח"תשע,סיון'גכ



חינוךומנהיגותייעוץ,מיוחד,–חינוךבמסלולדוראשיתקשורתראשוןהנחיותלסטודנטיםתואר

טתשע"לשנתהלימודיםביה"סלתקשורת

 , יש להירשם לקורס בהתאם לשנת הלימודים.שניםלהלן רשימת קורסים על פי 

מספרמסלולשנה
קורס

הערותסשםהקור

מבוא  63-001 חינוךדו ראשי תקשורת א
לתקשורת 

 המונים

זהוקורסקדםלסמינריון.ישלהירשםגםלתרגיל
בשנהג'

תולדות  63-002 דו ראשי תקשורת חינוךא
 התקשורת

 

התקשורת  63-003 דו ראשי תקשורת חינוךא
 בישראל

בסמסטרבמלאקורסמתוקשב

מחקר  63-004 דו ראשי תקשורת חינוךא
 ומידענות

כלהמסלולים–02ישלהירשםלקבוצה


אוריינות  63-005 דו ראשי תקשורת חינוךא
 אקדמית

78ציוןמעברקורס:
01נרשמיםלקבוצהוחינוךמיוחדתלמידיייעוץחינוכי


כתיבה  63-006 דו ראשי תקשורת חינוךא

ועריכה 
 בעיתונאות



תקשורת  63-007 דו ראשי תקשורת חינוךא
 חדשה

ילמדוקורסזהבשנהבתלמידימנהיגות
 

תקשורת  63-008 דו ראשי תקשורת חינוךא
 ופסיכולוגיה



מחקר  63-004 דו ראשי תקשורת וחינוךב
 ומידענות

לתלמידיחינוךמיוחדבלבדשלאנרשמולקורסזה
בשנהא

 רטוריקה 63-009 דו ראשי תקשורת חינוךב
 

 

 דיני תקשורת 63-010 חינוך דו ראשי תקשורתב
 

 02תלמידי ייעוץ חינוכי נרשמים לקבוצה 

אתיקה  63-011 דו ראשי תקשורת חינוךב
 עיתונאית

 

תקשורת  63-012 דו ראשי תקשורת חינוךב
 חזותית

 

תקשורת  63-013 דו ראשי תקשורת חינוךב
 מילולית

 01נרשמים לקבוצה  וחינוך מיוחד תלמידי ייעוץ חינוכי

 נק"ז 6 -סך נדרש לתואר קורסי בחירה  דו ראשי תקשורת חינוךב
נק"ז  1נק"ז קורסי בחירה +  2 -יש להירשם ל 'בבשנה

 נק"ז קורסי בחירה 3 -לחילופיןל או הסדנ
 נק"ז 6 -סך נדרש לתואר קורסי בחירה  דו ראשי תקשורת חינוךג

נק"ז  1נק"ז קורסי בחירה +  2 -יש להירשם ל 'גבשנה
 נק"ז קורסי בחירה 3 -לחילופיןל אוה סדנ

 סמינריונים בתקשורת  2 -יש להירשם ל וניםסמינרי  דו ראשי תקשורת חינוךג
 נק"ז( 4) סה"כ 



mailto:comm.office@mail.biu.ac.il
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:שנהאסטודנטיםבדוראשיתקשורתוייעוץחינוכי

  01יש להירשם לקבוצה  63-005אקדמית  בקורס אוריינות

 02רשם לקבוצה יש להי 63-004 בקורס מחקר ומידענות

 נדחה לשנה ב' 77-003קורס 

 נדחה לשנה ב' 77-006קורס 

שנהב'חינוךייעוץחינוכי:

 02יש להירשם לקבוצה  63-010בקורס דיני תקשורת 

 63-013-01בקורס תקשורת מילולית יש להירשם לקבוצה 

 ) נדחה מתשע"ח( 77-003יש להירשם לקורס: 

 ע"ח() נדחה מתש 77-241יש להירשם לקורס 

 גנדחה לשנה  –נושאים נבחרים בפילוסופיה  77-105קורס 



 :שנהא'תקשורתמנהיגותוניהולמערכותחינוך

 יסודות בסוציולוגיה חינוכית  נדחה לשנה ב 77-006קורס 

 נדחה לשנה ב  –נושאים נבחרים בפילוסופיה  77-105קורס 

 02ירשם לקבוצה יש לה -סדנה בסימולציה וניתוח אירועים  -77-238קורס 

 נדחה לשנה ב  -תקשורת חדשה 63-007קורס 

 02להירשם לקבוצה  63-004קורס 

שנהב:תקשורתמנהיגותוניהולמערכותחינוך

 יש להירשם על פי הטבלה -אין הנחיות מיוחדות

  ) נדחה מתשע"ח( 77-500יש להירשם לקורס 

:שנהאתקשורתוחינוךמיוחד

 01 היש להירשם לקבוצ 63-005בקורס אוריינות אקדמית 

 02יש להירשם לקבוצה  63-004קורס מחקר ומידענות 

 נדחה לשנה ב 77-006קורס 

 נדחה לשנה ב  –נושאים נבחרים בפילוסופיה  77-105קורס 

שנהב':תקשורתוחינוךמיוחד

 01קבוצה  63-013יש להירשם לקורס תקשורת מילולית 

) נדחה מתשע"ח( 63-004מחקר ומידענות יש להירשם לקורס 
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*יהדות:

פרטים נוספים ניתן נק"ז קורסי יהדות  10 -מחוייב ב ואילךתשע"זבשנה"לשהחל את לימודיו  סטודנט
 /http://yesod.biu.ac.ilלמצוא באתר המחלקה ללימודי יסוד ביהדות 

 ור.סטודנט שהחל את לימודיו לפני תשע"ז יוכל לפנות למחלקת ללימודי יסוד לביר

*אנגלית

ציון האנגלית בפסיכומטרי / אמי"ר/ אמיר"ם יקבע פטור או את רמת האנגלית של הסטודנט בקורס 
 האוניברסיטאי. פירוט אודות החלוקה לרמות ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר המחלקה לאנגלית:

http://efl.biu.ac.il/ 

*הבעהעברית

ודנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה יחויב ברישום לקורס אקדמי בשנה הראשונה סט
http://hebrew.biu.ac.il/habaa.heללימודיו פרטים נוספים ניתן למצוא באתר 

.לאניתןלקבלזכאותלתוארראשוןללאהשלמתחובהזו*



סךנקודותנדרשותלתואר:

נקודות64מינימום-חינוךמסלולייעוץדוראשיתקשורת

נקודות64מינימום-דוראשיתקשורתמנהיגותוניהולמערכותחינוך

נקודות77מינימום-דוראשיתקשורתחינוךמיוחד



לתוארחסרותסטודנטיוכללהשליםאתהנקודותהמנהיגות/במסלולייעוץ לתשומתליבכם:
בכלמקרהסךהנקודותהמינימליהנדרשלתואר,כדילהגיעלקורסיםכללייםעלידירישוםל

.במסלולחינוךמיוחדסטודנטנדרשש"שקורסיםכלליים/העשרה2-חובהלהירשםלפחותל
שלתוארראשוןוקורסיש"ש)בנוסףלקורסיההתמחות2בלימודקורסכללי/העשרהבהיקף

 ות(היהד



תוארראשוןללאהשלמתחובהזו.זכאותללאניתןלקבל*

**לתשומתליבכם,סטודנטבשנהא'שלאיירשםלקבוצההנכונה)כפישמפורטבהערות(
.מזכירותביה"סתיאלץלהעבירולקבוצההנכונהוזאתבשלמספרמקומותמוגבלבקבוצה
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