
 שנה ב תשע"ט -מגמת לקויות למידה

 )לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ח( 
 

 ש"ש( 36)דרישות:  תזה ללאמסלול 
  ש"ש( 51) שנה ב'

 

 ש"ש( 1) 'גשנה 

 

 .)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

קוגניציה ומטה קוגניציה ותיווך  77-778
יה עם יעמיתי בקרב אוכלוס

 סמינריון  –צרכים מיוחדים 

 עדינה פרופ'
 שמיר

 סמינריון ש"ש  2
 חובה

 -סמסטר א'–יום ד' 
10:00-12:00 

 -סמסטר ב'–יום ד' 
10:00-12:00 

 –הוראה מתקנת לילדים  77-727
 פרקטיקום

 -סמסטר א' –יום ד'  חובה ש"ש  1 ט.נ
12:00-14:00 

עקרונות בהוראה מתקנת  77-729
 -בהיבט אישי ומערכתי

 פרקטיקום

 -סמסטר ב' –יום ד' חובה ש"ש  1 גב' שני לוי שמעון
12:00-14:00 

ד"ר אסתר עדי  התפתחות סנסומוטורית 77-873
 יפה

 מתוקשב חובה ש"ש 1

ד"ר אסתר עדי  שפה ומוח 77-8731
 יפה

 מתוקשב חובה ש"ש 1

היבטים קונטיביים בתהליכי  77-742
  -אבחון בוגרים 

 פרקטיקום

 -סמסטר א' -יום ה' חובה ש"ש  1 ד"ר לאה יוסף
8:00-10:00 

לקויות היבטים ריגושיים של  77-955
   למידה

טל חנה ד"ר  
 וישנה

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

שומיים יהיבטים תיאורטיים וי 77-726
  בהוראת המתמטיקה

 -סמסטר ב'–יום ה'  חובה ש"ש  1 ט.נ
10:00-12:00 

  -שנתי -יום ה' חובה ש"ש  2 פרופ' נירה משעל קוגניציה ומח 77-908
12:00-14:00 

עקרונות ושיטות באבחון  77-717-02
 פסיכולוגי

 -סמסטר א'–יום ה'  חובה ש"ש  1 אלפסימרים ד"ר 
16:00-18:00 

עקרונות ושיטות באבחון  77-718-02
 נוירופסיכולוגי

 אלפסי מריםד"ר 
  -סמסטר ב' -יום ה' חובה ש"ש  1

16:00-18:00 

 -סמסטר א–יום ה'  חובה ש"ש  1 גיגי-לויד"ר  וויסות רגשות  77-964
18:00-20:00 

 מתוקשב -סמסטר ב' חובה ש"ש  1 ד"ר מיכלסקי חדשנות בהוראה  77-970

     בחינה ביבליוגרפית 77-960-26

שילוב והתערבות בתי ספר  77-728
 יסודיים

 קחטהשני ד"ר 
 ש"ש  1

 חובה
 מתוקשב

 אבחונים 77-700
 

 
 חובה

 

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


 שנה ב תשע"ט -מגמת לקויות למידה

 )לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ח( 

 
 

 ש"ש( 32)דרישות:  מסלול עם תזה

 ש"ש(  21) שנה ב'

 

 ש"ש( 1) 'גשנה 

 

 .)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

 –הוראה מתקנת לילדים  77-727
 פרקטיקום

 -סמסטר א' –יום ד'  חובה ש"ש  1 ט.נ
12:00-14:00 

עקרונות בהוראה מתקנת  77-729
 -בהיבט אישי ומערכתי

 פרקטיקום

 -סמסטר ב' –יום ד' חובה ש"ש  1 גב' שני לוי שמעון
12:00-14:00 

ד"ר אסתר עדי  התפתחות סנסומוטורית 77-873
 יפה

 מתוקשב חובה ש"ש 1

ד"ר אסתר עדי  שפה ומוח 77-8731-01
 יפה

 מתוקשב חובה ש"ש 1

היבטים קונטיביים בתהליכי  77-742
  -אבחון בוגרים 

 פרקטיקום

 -סמסטר א' -יום ה' חובה ש"ש  1 ד"ר לאה יוסף
8:00-10:00 

לקויות היבטים ריגושיים של  77-955
   למידה

טל חנה ד"ר  
 וישנה

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

היבטים תיאורטיים ויישומיים  77-726
  בהוראת המתמטיקה

 -סמסטר ב'–יום ה'  חובה ש"ש  1 ט.נ
10:00-12:00 

  -שנתי -יום ה' חובה ש"ש  2 פרופ' נירה משעל קוגניציה ומח 77-908
12:00-14:00 

 ש"ש 1 ד"ר ניר מדג'ר 1מחקר כמותי מתקדם  77-997
חובה מחקר 

 מתקדם
 -סמסטר ב'–יום ה' 

14:00-16:00 

עקרונות ושיטות באבחון  77-717
 פסיכולוגי

 -סמסטר א'–יום ה'  חובה ש"ש  1 אלפסימרים ד"ר 
16:00-18:00 

עקרונות ושיטות באבחון  77-718
 נוירופסיכולוגי

 אלפסי מריםד"ר 
  -סמסטר ב' -יום ה' חובה ש"ש  1

16:00-18:00 

 תיזה 77-950-02
 

   

שילוב והתערבות בתי ספר  77-728
 יסודיים

 קחטהשני ד"ר 
 ש"ש  1

 חובה
 מתוקשב

 אבחונים 77-700
 

 
 חובה

 

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

