ב.א שנה ג' תש"פ– פסיכולוגיה מורחב
שעות

ראשון
ס'
א'

שני
ס'
ב'

סמסטר
א'

שלישי
ס'
א'

סמסטר
ב'

רביעי
ס'
ב'

סמסטר
א'

חמישי
סמסטר
ב'

08:0010:00

קשב /
גבע רוני (א)
 60-595-01בחירה

טראומה בילדות/
סנדרוב דינה (ב)
 60-603-01בחירה

עבודת חקר /רסובסקי אורי
60-521-01

עבודת חקר /רסובסקי אורי
60-521-01

10:0012:00

שפה וחשיבה (סמינר')/
דיזנדרוק גיל (א)
60-492-01

צילום ,תפיסה
ופסיכולוגיה
גולדשטיין אבי (ב)
 60-695-01בחירה

היבטי מרחק ביחסים בינאישיים (סמינר')/
שטפן אלנה (א)
60-495-01
התקווה והאימה :הפסיכולוגיה של המחשבה
הממוקדת בעתיד (סמינר) /רפאלי אשכול (א)
60-430-01

סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה ארגונית/
ברזון יאיר (ב)
 60-686-01בחירה

פסיכופתולוגיה והיכולת
לחשוב על מצבים מנטליים
(סמינר)/
קיוויתי יוגב
60-554-01

סמסטר
א'

סמסטר
ב'

מדדים פסיכופיזיולוגיים
ופסיכופתולוגיה/
דכס שמרית
 60-694-01בחירה
מבוא לפסיכולוגיה
אבנורמלית ב'/
חסון-אוחיון אילנית(ב)
60-306-01

מוח בריא בגוף בריא :הקשר בין הכושר והאושר
(סמינר)/
רסובסקי אורי (א)
60-431-01
התנהגות פרו-חברתית (סמינר)/
הלאלי אלירן (א)
60-551-01

12:0014:00

14:0016:00

16:0018:00

18:0020:00

מחקר בפסיכותרפיה
(פרקטיקום)/
אציל-סלונים דנה
60-547-01

מחקר בפסיכותרפיה
(פרקטיקום)/
אציל-סלונים דנה
60-547-01

התנסות בשדה שיקומית/
וילצ'ינסקי נעה
 60-519-01בחירה

התנסות בשדה שיקומית/
וילצ'ינסקי נעה
 60-519-01בחירה

התנסות בשדה
התפתחותית /גבע רוני
 60-519-03בחירה
תורת המבחנים /בן-סירא
הדר
60-301-01

התנסות בשדה
התפתחותית /גבע רוני
 60-519-03בחירה
ויסות רגשי והפרעות
חרדה/
קיוויתי יוגב
60-581-01
בחירה

קולוקויום
ב.א
60-520-01
ללא מרצה
מסוים

פרקטיקום בהתנהגות חברתית :הבסיס
הפסיכופיסיולוגי/
גורדון אילנית
60-418-01

פרקטיקום בהתנהגות חברתית :הבסיס
הפסיכופיסיולוגי/
גורדון אילנית
60-418-01

פרקטיקום חקר התפתחות
ילדים /גבע רוני
60-468-01

פרקטיקום חקר התפתחות
ילדים /גבע רוני
60-468-01

פסיכולוגיה של הערכים (פרקטיקום)/
דיזנדרוק גיל
60-549-01

פסיכולוגיה של הערכים (פרקטיקום)/
דיזנדרוק גיל
60-549-01

נרטיב ,זהות ומצבי דחק
(פרקטיקום)/
תובל-משיח רבקה
60-530-01

נרטיב ,זהות ומצבי דחק
(פרקטיקום)/
תובל-משיח רבקה
60-530-01

פרקטיקום בפסיכופתולוגיה/
גלבוע איוה
60-425-01

פרקטיקום בפסיכופתולוגיה/
גלבוע איוה
60-425-01
מבוא לפסיכולוגיה
אבנורמלית א'/
ט.נ(.א)
60-305-01

קולוקויום
ב.א
60-520-01
ללא מרצה
מסוים
התנסות בשדה  -קלינית/
ט.נ.
 60-522-01בחירה
התנסות בשדה  -קלינית/
ט.נ.
 60-522-02בחירה
עבודת חקר /ללא מרצה מסוים
60-521-01

התנסות בשדה  -קלינית/
ט.נ.
 60-522-01בחירה
התנסות בשדה  -קלינית/
ט.נ.
 60-522-02בחירה
עבודת חקר /ללא מרצה מסוים
60-521-01

הקבלה לקורסי התנסות בשדה  60522 ,60519נעשית ע"פ מיון מראש.
יש לקחת קבוצת קורס אחת שנתית!

טיפול זוגי/
אציל-סלונים דנה

60-579-01
בחירה

