
  
  ג"עתש -'סמסטר א' מערכת לימודים שנה א

  )התכנית כפופה לשינויים על פי החלטת החוג(
  'יום ה  'יום ד  'יום ג  'יום ב  'יום א  שעות

0815-0945  0815-1600  
הוראה קלינית 

בהתפתחות 
  -שפה ודיבור

  תצפיות
  

הוראה קלינית 
  בשמיעה
  זלץ . י - מרכזת

אינטגרציה 
  קלינית

  **סגל. ר א"ד
  

 תעתיקים
  פונטיים

  אמיר. ר ע"ד
החל מ 

10/12/12  

  *אנטומיה
  
  יקר. ר
  

  102חדר 
מקצועות . ב

  הבריאות

פסיכולוגיה 
  התפתחותית

  גוטמן. ר ע"ד

הוראה קלינית 
  - בהתפתחות שפה ודבור

  תצפיות
  
  
  
  

  

1000-1130    
  מבוא להפרעות

  ***     בתקשורת
  

        

אקוסטיקה  
במדעי השמיעה 

  והדיבור
  אמיר. ר נ"ד
 

  

  *נוירואנטומיה
  ברץ. ר
  102חדר  
מקצועות . ב

  הבריאות

פסיכולוגיה 
  התפתחותית

  גוטמן. ר ע"ד
  
  

  

הוראה קלינית 
  - בהתפתחות שפה ודבור

  תצפיות
  

מבוא לעיבוד     1145-1315
  נתונים

  שטרן .ר מ"ד

1200-1600  
התפתחות 

שפתית 
 -מוקדמת
  *התנסות

   לוי. ר
  102חדר 

התפתחות 
לשונית 

ותקשורתית 
הרך ובגיל בגיל 
  *הגן
  לוי. ר

   102חדר 

פונטיקה 
  חיתוכית

  דוד-בן. ר א"ד
  

  

1230-1400  
  שיעור השלמה

1345-1515    1430-1600  
אודיולוגיה 

  בסיסית
- קפלן. ר ר"ד

  נאמן
  

אקוסטיקה 
במדעי השמיעה 

  תרגיל- והדיבור
  שמיר. צ

1345-1700  
מבוא לעיבוד 

  תרגיל- נתונים
-גרינוולד.ח

  פוגל

1400-1630  
  למדעי החייםמבוא 

  רוטנברג. ר מ"ד

1530-1700      
  

  

   
  

  

  .מתקיימים בקמפוס האוניברסיטה 'ביום ג לימודיםה*    
  .פרטים ימסרו בהמשך. ההוראה מתקיימת בקבוצות**   

  להפרעות  מבוא"הרצאת ' א וםבי םתקיית' סמסטר א ן שלהראשו שבועב** *       
  .במועד ההרצאה לא תתקיימנה תצפיות. בהמשך פירוט ימסר". בתקשורת             

  
  
  
  
  
  
  



  
  ג"עתש -'סמסטר ב' מערכת לימודים שנה א

  )התכנית כפופה לשינויים על פי החלטת החוג(
  'יום ה  'יום ד  'יום ג  'יום ב  'יום א  עותש

0815-0945 0815-1600  
הוראה קלינית  

בהתפתחות 
 שפה ודיבור

  תצפיות
הוראה קלינית 

  בשמיעה
  זלץ . י- מרכזת

  מבוא לגנטיקה
  בראונשטיין. ר צ"ד

08.00-10.00  
אנגלית 

  *מתקדמים
  

  מבוא לבלשנות
  רביד. ד' פרופ

0800-1130  
הוראה קלינית  

בהתפתחות שפה 
  ודבור

  תצפיות
08.00-10.00  

  אנגלית מתקדמים
  

  מבוא למדע הדיבור   1000-1130
 רבין-קישון. ל' פרופ

10.00-14.00  
  *פיזיולוגיה

 רייפמן. ר ט"ד

  מבוא לבלשנות
  רביד. ד' פרופ

  

  פתולוגיה   1145-1315
  

רכישת קריאה   
  וכתיבה

  בראון. ר ע"ד

1230-1400  
מעגלים חשמליים 

  ואלקטרואקוסטיקה
  אמיר. ר נ"ד

1345-1515   1430-1600  
  אודיולוגיה בסיסית

  נאמן- קפלן. ר ר"ד

1430-1745  
רפואת ילדים 

  נוירולוגיה+ 
ר אמיר "ד

  *לבנה
  

יכולות השיח  
  ס"בגיל בי

 בראון. ר ע"ד
  

1415-1500  
מעגלים חשמליים 

- ואלקטרואקוסטיקה
  תרגיל

  אמיר. ר נ"ד

1530-1700   1615-1745  
  אינטגרציה קלינית

 **סגל. ר א"ד
  

  1530-1845  
התפתחות 

סנסומוטורית 
  *תקינה ופתולוגית

  ויסברגר. נ
שיעורים  5(

  )כפולים ראשונים
מבוא 

  לפסיכולוגיה
  פלייסיג. ר ד"ד
שיעורים  7(

 )כפולים אחרונים

1515-1715  
  ***תרגיל שפה

  מקאי  . א
 
 

  

  
  .מתקיימים בקמפוס האוניברסיטה 'ביום ג הלימודים  * 

  .לסירוגין, השיעורים ניתנים לחצי כיתה בכל שבוע** 
  
  
  
 


