
אסמסטר

עד שעהמשעהיוםנ.זיכויש"ששם שעורמספר שעורקבוצה חדרסוג שעור

08:3010:00א11לקויות על הרצף האוטיסטי - א11202076

10:1511:45402א11התפתחות שפה11201021

10:1513:451102א22אבחון וטיפול בקשיים בחשבון12302011

14:1515:45א11מבוא לליקויי למידה - א (לדוברי ערבית)14401011

10:1511:45410ב22מבוא לחינוך מיוחד1101037

16:0017:30ב22אבחון וטיפול בקשיים בחשבון - לדוברי ערבית14401003

08:3010:002210ג11מבוא לחינוך לקויי שמיעה14403120

14:1515:452210ג11התפתחות שפה - לדוברי ערבית11202119

16:0017:30203ד22מבוא לחינוך מיוחד - לדוברי ערבית54402001

17:4519:15ד11פסיכופתולוגיה של ילדות14403027

14:1515:451012ה11מוח וקוגניציה11203091

14:1515:45ה11שיטות ותהליכים בקריאה12102102

17:4519:151114ה11פסיכופתולוגיה11103014

בסמסטר

עד שעהמשעהיוםנ.זיכויש"ששם שעורמספר שעורקבוצה חדרסוג שעור

11מוגבלות שכלית התפתחותית - מתוקשב11202225

ליקויי שמיעה - איבחונים וקידום לומדים עם צרכים11203065
מיוחדים

08:3010:001121א11

12:1513:45א11מבוא לליקויי למידה11202024

17:4519:15א11התפתחות סנסומוטורית - לדוברי ערבית14401009

08:3010:00410ב11התפתחות סנסומוטורית11203028

10:1511:45410ב22מבוא לחינוך מיוחד1101037

16:0017:30ב22אבחון וטיפול בקשיים בחשבון - לדוברי ערבית14401003

16:0017:30ג11בעיות התנהגות - לדוברי ערבית14402028

17:4519:152205ג11לקויות על הרצף האוטיסטי - לדוברי ערבית14403025

17:4519:15ג11לקויות ראייה11203067

14:1515:45ד11מוכנות לקריאה11201016

14:1515:45210ד11בעיות התנהגות11203064

16:0017:30ד11לקויות ראיה11203081

16:0017:301109ד22מבוא לחינוך מיוחד - לדוברי ערבית54402001

17:4519:15ד11לקות קוגניטיבית - לדוברי ערבית11202010

207א10:1513:45ה22אבחון וטיפול בקשיים בחשבון22302011

מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט
17-08-2018

•מערכת השעות נתונה לשינויים. המידע הקובע הוא זה שמופיע במערכת הרישום לקורסי תשע"ט - ביועץ הווירטואלי •

התמחות בחינוך מיוחד - הסבת אקדמאים - 16 נק"ז לבחירה

2 מתוך1עמוד
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רשימת השדות למיון ושבירה:

סמסטר מיון עולה לשבירה

יום מיון עולה

משעה מיון עולה

הגדרת אוכלוסית הדוח:

 מועד שעור/תפקיד.שנה  שוה ל  ערך זמן ריצה  וגם  ( שיוכים לשעור.שלוחה  שוה ל  ערך זמן ריצה )  וגם
( מועד שעור/תפקיד.סטטוס מועד שעור  שוה ל  אושר )  וגם  ( שיוכים לשעור.התמחות  שוה ל  ערך זמן ריצה

או  שיוכים לשעור.תחום  שוה ל  ערך זמן ריצה  או  שיוכים לשעור.תחום משני שיוך שעור  שוה ל  ערך זמן
ריצה )  וגם  שיוכים לשעור.שנה אקדמית  שוה ל  ערך זמן ריצה  וגם  שיוכים לשעור.תחום  שונה מ  התנסות
בהוראה  וגם  שיוכים לשעור.תחום  שונה מ  חינוך בהכשרה  וגם  שיוכים לשעור.למערכת?  שוה ל  כן  וגם

שיוכים לשעור.סוג מודל  שוה ל  ערך זמן ריצה
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