
 

 שנה ב תש"פ -מגמת לקויות למידה

 ש"ש( 18)בתשע"ט למדו  לימודיהם בשנת תשע"ט לסטודנטים שהחלו את
 

 (ש"ש 34)דרישות:  תזה ללאמסלול 

 ש"ש(  15) שנה ב'

 
 נ"ז( 2ש"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
עמיתי בקרב אוכלוסייה עם 

 סמינריון  –צרכים מיוחדים 

פרופ' עדינה 
 שמיר

 סמינריון ש"ש  2
 חובה

 שנתי–יום ד' 
14:00-16:00 

 י
 

תהליכים תקינים ולקויים בהבנת  77-721
 הנקרא

 -שנתי –יום ד'  חובה ש"ש  2 ד"ר מני יערי
16:00-18:00 

היבטים קונטיביים בתהליכי  77-742
  -אבחון בוגרים 

 פרקטיקום

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

טל חנה ד"ר   הפרעות קשב וריכוז 77-725
 וישנה

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

היבטים תיאורטיים ומעשיים  77-726
 בתהליכי אבחון במתמטיקה

 -סמסטר א' -יום ה' חובה ש"ש  1 סוקניקנופר ד"ר  
10:00-12:00 

היבטים מעשיים בהוראה לקויות  77-7261
 מתמטיקה

 -סמסטר ב'–יום ה'  חובה ש"ש  1 ד"ר נופר סוקניק
10:00-12:00 

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

 עקרונות בהוראה מתקנת 77-729
-בהיבט אישי ומערכתי

 פרקטיקום

 -סמסטר א-יום ה חובה ש"ש 1 גב' שני לוי שמעון
14:00-16:00 

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-ד"ר לוי וויסות רגשות  77-964
18:00-20:00 

פרופ' אסתר עדי  מוטורית-התפתחות סנסו 77-873
 יפה

 מתוקשב חובה ש"ש 1

     בחינה ביבליוגרפית 77-960-26

בתי ספר  שילוב והתערבות 77-728
 יסודיים

 קחטהשני ד"ר 
 ש"ש  1

 חובה
 מתוקשב

 אבחונים 77-700
 

 
 חובה

 

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


 

 "פתששנה ב  -מגמת לקויות למידה   

 ש"ש( 17)בתשע"ט למדו  ודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"טלסט
 

 (ש"ש 30: )דרישות מסלול עם תזה

 ש"ש(  12) שנה ב'

 
 נ"ז( 2ש"ש,  1) 'גשנה 

 

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

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

/takanonschool.biu.ac.il-http://graduate 

 

 

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

תהליכים תקינים ולקויים בהבנת  77-721
 הנקרא

 -שנתי-יום ד' חובה ש"ש 2 ד"ר מני יערי 
16:00-18:00 

היבטים קוגנטיביים בתהליכי  77-742
 -אבחון בוגרים
 פרקטיקום

 -סמסטר א'-יום ה' חובה  ש"ש 1 ד"ר לאה יוסף
08:00-10:00 

טל חנה ד"ר   הפרעות קשב וריכוז 77-725
 וישנה

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

היבטים תיאורטיים ומעשיים  77-726
 בתהליכי אבחון במתמטיקה

 -סמסטר א' –' יום ה חובה ש"ש  1 נופר סוקניקד"ר  
10:00-12:00 

היבטים תיאורטיים ויישומיים  77-7261
  בהוראת המתמטיקה

 -סמסטר ב'–יום ה'  חובה ש"ש  1 סוקניקד"ר נופר 
10:00-12:00 

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

עקרונות בהוראה מתקנת  77-729
 -בהיבט אישי ומערכתי

 פרקטיקום

 -סמסטר א' –'יום ה חובה ש"ש  1 גב' שני לוי שמעון
14:00-18:00 

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

 ש"ש 1
 קורס אחד -בחירה

 

 -סמסטר ב'–יום ה' 
14:00-16:00 

 ד"ר אור כץ 2מחקר כמותי מתקדם  77-998
 סמסטר ב' -יום ה'

18:00-20:00 
 

 ט.נ מערכי מחקר מתקדמים 77-9951
 -סמסטר ב'–יום ה' 

14:00-16:00 

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 

 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

