
  תשע"ט 'שנה א -לקויות למידהמגמת 
 

 ש"ש( 43)דרישות:  תזה ללאמסלול 

 
 ש"ש( 20) שנה א'

 

 

 
 .)התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים )כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה 

  והדרישות כמפורט בתקנון. פרטים באתר וליתר התנאיםיהדות ואנגלית, תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי 
school.biu.ac.il/takanon-http://graduate   

 

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

 -סמסטר א'–יום ד'  חובה ש"ש 1 שיףרחל פרופ'  לקות למידה הילד עם   77-833
14:00-16:00 

 היבטים תיאורטיים  ישומיים 77-723
 הבהוראת לקויי  למיד

 -סמסטר ב'–יום ד'  חובה ש"ש 1 שיף רחל  פרופ'
14:00-16:00 

ים בתהליכי יטיביהיבטים קוגנ 77-740
 -אבחון צעירים ומבוגרים

 פרקטיקום

 ש"ש 1 יוסף לאה  ד"ר
 חובה

 -סמסטר א' –יום ד' 
16:00-18:00 

 -כרון וחשיבהיז :אבחון 77-782
 פרקטיקום

 -סמסטר ב' –יום ד' חובה ש"ש 1  קחטה שני  ד"ר 
16:00-18:00 

אבחון לקויות למידה הבטים  77-722
 תאורטיים ומחקריים

  -שנתי -יום ד' חובה ש"ש 2 שיףרחל פרופ' 
18:00-20:00 

 -התפתחות שפה מוקדמת 77-739
 פרקטיקום

 -סמסטר א' -ה'יום  חובה ש"ש 1 רונית לויד"ר  
08:00-10:00 

לקויות היבטים ריגושיים של  77-955
   למידה

טל חנה ד"ר  
 וישנה

 -בסמסטר -יום ה'  חובה ש"ש 1
08:00-10:00 

דיסלקציה: היבטים –סמינריון   77-853
 סמינריון-טיביים ולשונייםיקוגנ

 סמינריון ש"ש 2 שיף  רחל  פרופ'
  חובה
 

 -שנתי– ה'יום 
10:00-12:00 

היבטים תיאורטיים של לקויות  77-720
 שפה 

 שנתי-יום ה' חובה ש"ש 2 קחטה שני  ד"ר
12:00-14:00 

  -אבחון ואינטגרציה 77-793
 פרקטיקום

לוי שני גב'  
 שמעון

 ש"ש 1
 

 -'אסמסטר  -'היום  חובה
14:00-16:00 

אבחון וטיפול יסודות שפה  77-724
 -והבנת הנקרא
 פרקטיקום

 -סמסטר ב'–יום ה'  חובה ש"ש 1 קחטהשני ד"ר  
14:00-16:00 

 ש"ש( 4) קורסי מחקר - שנה א' -חובה
 

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

  1מחקר כמותי בסיסי  77-707
משתנה עפ"י 

 בחירה
 ש"ש 1

 2מתוך  1בחירה 
 לפי הנחיות מחלקה

 

 -סמסטר א'–יום ה' 
16:00-18:00 

 איכותי מחקר 77-904
משתנה עפ"י 

 בחירה
 –סמסטר א'  –יום ה' 

18:00-20:00 

 2 ימחקר כמותי בסיס 77-708-06
 ד"ר שרה פרידל

 חובה ש"ש 1
 -'בסמסטר –יום ה' 

16:00-18:00 

77-770-08 SPSS  
 ד"ר שרה פרידל

 חובה ש"ש 1
 -סמסטר ב' -יום ה'

18:00-20:00 

 שיטות מחקר משולבות 77-924
משתנה עפ"י 

 חובה ש"ש  1 בחירה
 מתוקשב

 סמסטר ב'

http://graduate-school.biu.ac.il/takanon


 א' תשע"טשנה  – לקויות למידהמגמת 
 

 ש"ש( 03)דרישות:  מסלול עם תזה

 

 ש"ש(  19) שנה א'

 

 

 .)התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים )כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה 

  והדרישות כמפורט בתקנון. פרטים באתר וליתר התנאיםיהדות ואנגלית,  תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי 

school.biu.ac.il/takanon-http://graduate 

 

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

 -סמסטר א'–יום ד'  חובה ש"ש 1 שיףרחל פרופ'  לקות למידה הילד עם   77-833
14:00-16:00 

היבטים תיאורטיים  ישומיים  77-723
 הבהוראת לקויי  למיד

 -סמסטר ב'–יום ד'  חובה ש"ש 1 שיף רחל  פרופ'
14:00-16:00 

ים בתהליכי יטיביהיבטים קוגנ 77-740
 -אבחון צעירים ומבוגרים

 פרקטיקום

 ש"ש 1 יוסף לאה  ד"ר
 חובה

 -סמסטר א' –יום ד' 
16:00-18:00 

 -כרון וחשיבהיז :אבחון 77-782
 פרקטיקום

 -סמסטר ב' –יום ד' חובה ש"ש 1  קחטה שני  ד"ר 
16:00-18:00 

אבחון לקויות למידה הבטים  77-722
 תאורטיים ומחקריים

  -שנתי -יום ד' חובה ש"ש 2 שיףרחל פרופ' 
18:00-20:00 

 -התפתחות שפה מוקדמת 77-739
 פרקטיקום

 -סמסטר א' -ה'יום  חובה ש"ש 1 רונית לויד"ר  
08:00-10:00 

לקויות היבטים ריגושיים של  77-955
   למידה

טל חנה ד"ר  
 וישנה

 -בסמסטר -יום ה'  חובה ש"ש 1
08:00-10:00 

דיסלקציה: היבטים –סמינריון   77-853
 סמינריון-טיביים ולשונייםיקוגנ

 סמינריון ש"ש 2 שיף  רחל  פרופ'
  חובה
 

 -שנתי– ה'יום 
10:00-12:00 

היבטים תיאורטיים של לקויות  77-720
 שפה 

 שנתי-יום ה' חובה ש"ש 2 קחטה שני  ד"ר
12:00-14:00 

  -אבחון ואינטגרציה 77-793
 פרקטיקום

לוי שני גב'  
 שמעון

 ש"ש 1
 

 -'אסמסטר  -'היום  חובה
14:00-16:00 

אבחון וטיפול יסודות שפה  77-724
 -והבנת הנקרא
 פרקטיקום

 -סמסטר ב'–יום ה'  חובה ש"ש 1 קחטהשני ד"ר  
14:00-16:00 

  קורסי מחקר -שנה א'  -חובה
 

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

  1מחקר כמותי בסיסי  77-707
משתנה עפ"י 

 בחירה
 ש"ש 1

 2מתוך  1בחירה 
 הנחיות מחלקהלפי 

 

 -סמסטר א'–יום ה' 
16:00-18:00 

 איכותי מחקר 77-904
משתנה עפ"י 

 בחירה
 –סמסטר א'  –יום ה' 

18:00-20:00 

 2 ימחקר כמותי בסיס 77-708-06
 ד"ר שרה פרידל

 חובה ש"ש 1
 -'בסמסטר –יום ה' 

16:00-18:00 

77-770-08 SPSS  
 ד"ר שרה פרידל

 חובה ש"ש 1
 -ב'סמסטר  -יום ה'

18:00-20:00 

http://graduate-school.biu.ac.il/takanon

