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 פסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות  -תכנית הלימודים 

 

  שנה א

 

 נק"ז( 13סמסטר א )

 נק"ז ד"ר מורן שילר גולן 2פסיכופתולוגיה א 

 נק"ז גב' וייסאם מרעי 2הראיון הקליני 

 נק"ז פרופ' יוני גז 2פסיכודיאגנוסטיקה א 

 גורן פלג נעמהתרגיל בפסיכודיאגנוסטיקה א גב' 

 נק"ז פרופ' גבי שפלר 2תיאוריה ומושגי יסוד א  –נמית פסיכותרפיה פסיכודי

 נק"ז פרופ' יורם בילו  3היבטים תרבותיים של פסיכופתולוגיה 

 נק"ז פרופ' גבי שפלר, גב' וייסאם מרעי 2מיני פרקטיקום א 

 סמינר מחלקתי 

 

 (נק"ז 10-14 ) סמסטר ב

 הכהן נחמהד"ר  נק"ז 2פסיכופתולוגיה ב 

 פרופ' יוני גז נק"ז 2פסיכודיאגנוסטיקה ב 

 פרופ' גבי שפלר נק"ז 2תיאוריה ומושגי יסוד ב  –פסיכותרפיה פסיכודינמית 

 תרגיל בפסיכודיאגנוסטיקה ב 

 פרופ' גבי שפלר נק"ז 2אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קלינית 

 ד"ר ליאורה נבון נק"ז 2שיטות מחקר איכותיות ** 

 פרץד"ר חגית  נק"ז 2תרבות, זהות ואישיות * 

 תרגיל בשיטות מחקר 

 פרופ' גבי שפלר, גב' ויסאם מרעי נק"ז 2מיניפרקטיקום ב 

 סמינר מחלקתי
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 שנה ב

 

 (נק"ז 8-14) סמסטר א

 ד"ר מורן שילר גולן נק"ז 2יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי א 

 ד"ר מורן שילר גולן נק"ז 2פסיכודיאגנוסטיקה אינטגרטיבית 

 אגנוסטיקה אינטגרטיבית תרגיל בפסיכודי

 גב' ויסאם מרעי נק"ז 2עבודה עם החברה הערבית בישראל  –*פסיכולוגיה רגישת תרבות 

 ונדה-גב' שלי אינגדאו נק"ז 2עבודה עם יוצאי אתיופיה בישראל  –מערכתית -*טיפול בגישה האקולוגית

 ד"ר ליאור סומך נק"ז 2סוגיות בטיפול באוכלוסיות חרדיות  –*פסיכולוגיה רגישת תרבות 

 ד"ר מורן שילר גולן נק"ז 2מערכים מתאמיים  –**שיטות מחקר 

  תרגיל בשיטות מחקר

 פרופ' גבי שפלר, פרופ' יוני גז, גב' ויסאם מרעי נק"ז 2 אפרקטיקום 

 שטרן,ומרצי המחלקה-פרופ יוני גז, פרופ' גבי שפלר, פרופ' דנה גנאור נק"ז 2סמינר מחקר 

 סמינר מחלקתי 

 

 (נק"ז 8-10ר ב )סמסט

 נק"ז פרופ' יוסי צלגוב 2מערכים ניסויים  –**שיטות מחקר 

 תרגיל בשיטות מחקר

 נק"ז ד"ר מורן שילר גולן 2יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי ב 

 נק"ז ד"ר גילי וולף 2מבוא לפסיכופרמקולוגיה 

 נק"ז פרופ' גבי שפלר, פרופ' יוני גז, גב' ויסאם מרעי 2פרקטיקום ב 

 שטרן,ומרצי המחלקה-נק"ז פרופ יוני גז, פרופ' גבי שפלר, פרופ' דנה גנאור 2סמינר מחקר 

 סמינר מחלקתי 

 

 

 

 

 קורסים מבין הארבעה המסומנים בכוכבית 2* הסטודנטים יידרשו ללמוד 

 ** הסטודנטית יידרשו ללמוד קורס אחד בשיטות מחקר לפי השיטה שמתאימה לעבודת הגמר/תזה שלהם


