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 הנחיות לתלמידי תואר שלישי במסלולים: רגיל ישיר ומשולב בפסיכולוגיה

 פ"אתשלשנת 

 

 . בכל בעיה הקשורה לרישוםלדעת בר" להלן הנחיות חשובות שעליך-ני"אה במערכת  תךלקראת הרשמ

סיוע  לפנות אליי לקבלתניתן  ,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

 

( )בחוברת פרטי מידע*חלה חובה על כל תלמיד לקרוא בעיון רב את תקנון הועדה לתלמידי מחקר 

כן להתייחס לדרישות הלימוד -שמופיע באתר האינטרנט של בית הספר לתארים מתקדמים . כמו

 בקורסי יסוד ביהדות.

 

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

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

 
 

 מאחרה ז לקורס רשםילה ת/חייב אינך ת לדוקטורנטים.באנגלי קורס השליםיתכן שתקבל הודעה על דרישה ל
 לוועדה תעביר המחלקה מזכירות .הגשת העבודה הסופית לשיפוט הסופי של שלב שהמחלקה פוטרת אותך ב

 המיוחד לקורס רשםילה ת בכל זאת/מעוניין הנך אם.  האנגלית שפהבדרישות ה עמידתך על אישור שלישי לתואר
  בעת הרכבת המערכת. להירשם עצמאית תוכל ,לדוקטורנטים מיועדש  תבאנגלי

 
 

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

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

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

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

לצורך במידע האישי לעדכן  תדאג/ימספר הנייד או ב, על כל שינוי שחל בכתובת המייל שלך כן )כמו 

 התקשרות וקבלת שירותים(

 

 במכתב המופיע בתאריך במחקר  התקדמות על שנתי דיווח חובת חלה, המחקר הצעת אישור לאחר

 .על ידי בית הספר לתארים מתקדמים שלך ההצעה אישור קבלת

  

 הצעת הגשתלהדרישה  מועד  מופיע השלישי לתואר שלך הקבלה בהודעת  הרגיל המסלול לתלמידי

 . המחקר

 

 'א שנה טלדוקטור הישיר המסלול לתלמידימידע 

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

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

 . ים+גיליון ציונ אישור זכאות לתואר ראשון מקוריהמועמדות יש לצרף  אביה סגל ( לטופסי 

 עליך לשאוף להגיש את כל חובות השמיעה והמטלות לתואר בהקדם האפשרי.

 

מופיעים באתר האינטרנט של בכל המסלולים  דרישות קורסי החובה לדוקטורט 

  שנת קבלה ללימודיםהמחלקה לפי 

 

mailto:Ayala.Bracha@biu.ac.il


 ניתן להירשם עצמאית לקורסי החובה  באמצעות המערכת האישית אינבר

 

בקורס   חייבים להשתתף בכל המסלולים() פ"אב' בשנת תש שעולים לשנה דוקטורנטים  * 

 14.00-12.00תקיים בימי א' בין השעות שי( 01-996-60)שמספרו  סמינר הדוקטורנטים

 .את הזמן בהתאם נא לשריין .במערכת השעות כלל בשעות זיכוי. הקורס לא נ כל השנה

 

 60-036מספר  -נטגרטיבי ב'וכן סדנת מחקר אי 60-035מספר  –סדנת מחקר אינטגרטיבי א' 

 מיועדים רק לתלמידי חו"ל מהבינלאומי.

 

 

 :  דרישות קורסי הבחירה
ש"ש מהיצע קורסי הבחירה של מערכת השעות  4למסלול ישיר רגיל ומשולב יש ללמוד במהלך התואר 

 לתלמידי התואר השני. 

 ובאישור פנוי מקום בסיס על םהרישו. המסלולים בכל הדוקטורט תלמידי לכלל הבחירה קורסי רשימת להלן

 .הקורס מרצה

 
 באמצעות המייל או בטלפון המצוינים לעילנות לאיילה ברכה יש לפ המופיעים מטההבחירה לרישום קורסי 

 

 שימו לב!! מערכת קורסי הבחירה נתונה לשינויים
 

 רשימת קורסי בחירה מתואר שני לרישום דוקטורנטים תשפ"א

 

 סמ'  המרצהשם  שם הקורס מספר הקורס

 א

סמ' 

 ב

 מועד הקורס

שיטות מחקר  096

 איכותניות 

-פרופ' תובל
 משיח רבקה

 

 10:00-12:00ה' 2 0
 

טיפול זוגי ממוקד  042

 רגש

-פרופ' תובל
 משיח רבקה

 

 14:00-16:00ה' 0 2
 

פרופ' רפאלי  סכמה תרפיה 701
 אשכול

 

 14:00-16:00ה' 2 0
 

 ד"ר גביעון ירי פסיכותרפיה ילדים 768
 

 16:00-18:00ה' 0 2
 

מבט קליני על גיל  838

 ההתבגרות

 ד"ר גביעון ירי
 

 16:00-18:00ה' 2 0
 
 

קשב: התפתחות  054

 ופתולוגיה

 פרופ' גבע רוני
 

 14:00-16:00ה' 0 2
 

תיאוריות ושיטות  885

טיפול בשיקום 

 פסיכיאטרי

-פרופ' חסון
 אוחיון אילנית

 

 12:00-14:00ה' 0 2
 



886 

 

כות השלכות של נ

פיזית ומחלות 

 כרוניות

פרופ' 
 וילצ'ינסקי נעה

 

 14:00-16:00ה' 2 0
 

 

 

  

 

 

-פרופ' תובל טראומה והתמודדות 891
 משיח רבקה

 

 14:00-16:00ה' 2 0
 

ד"ר הלאלי  קבלת החלטות 726
 אלירן

 

 14:00-16:00ה' 2 2
 

ית קבוצות 927 מר גוטסדינר  הנחי
 הארי

 

 16:00-18:00ד' 2 2
 

ד"ר הלאלי  חברתיותדילמות  058
 אלירן

 

 10:00-12:00ה' 2 0
 

מבחני אישיות  763

 במיון כח אדם

ד"ר בן סירא 
 רויטמן הדר

 

 10:00-12:00ד' 2 0
 

ון 914 כץ -פרופ' קרק תורת הראי
 רונית

 

 12:00-14:00ד' 2 0
 

ון 917  ד"ר בסיס ליאת מבחני מי
 

 08:00-10:00ד' 2 2
 

 ד"ר אלרז יעל פיתוח ארגונים 929
 

 16:00-20:00ד' 4 0
 

מנהיגות  931

 בארגונים

כץ -פרופ' קרק
 רונית

 

 10:00-14:00ד' 0 4
 

ר איתי שוב "ד פסיכופרמקולוגיה 985

 עמי

 14:00-16:00ה'  0 2

 ד"ר נעם יאיר אתיקה 078
 

 08:00-10:00ד' 2 0
 

פרופ' דיזנדרוק  הילד כפסיכולוג 720
 גיל

 

 16:00-18:00ג' 2 0
 

פרופ' לבידור  ומספריםתפיסת זמן  770
 מיכל

 16:00-18:00ג' 0 2
 



 

יסודות הדימות  843

 המוחית

פרופ' אבי 

 גולדשטיין

 14:00-16:00ה'  2 0

 

 

 
 


