
   בגאוגרפיה בוגרבדיקת יתרת חובות לתלמיד 
 בין החל מתשע"ה ם שהחלו לימודיהםלתלמידי

 1עמוד 
 

 נועד לסייע לך לבדיקת יתרת חובותיך לתואר. מסמך זה אינו מהווה אישור רשמי,  אלא
 באחריותך לבצע בדיקה חוזרת של יתרת נקודות הזכות עפ"י גיליון הציונים האישי שלך.

 
 

 
 _____ שם התלמיד/ה ________________________    תאריך הבדיקה    __________________

 
 היקף לימודים במסלול זה )לא כולל אבני פינה(

 נ"ז  מסלול
 

 60 חוגי-דו

 69 חד חוגי קצר

 76 חד חוגי מורחב

 
 שנה א

מס'  שם הקורס 
 קורס

 ציון נ"ז

   40101   טבעיים וסיכוניםמבוא לגיאומורפולוגיה 
   40104  גיאוגרפיה של פעילות כלכלית

   40107 מבוא לכרטוגרפיה
   40109 מבוא לתורת האקלים

   40130 עירונית  המבוא לגיאוגרפי
   70135  םמבוא לגאולוגיה לגאוגרפי

   40615 מבוא לגיאוגרפיה היסטורית של ירושלים

  נ"ז שנה א'

 שנה ב
מס'  שם הקורס 

 קורס
 ציון נ"ז

   40106 מבוא להידרולוגיה 
   53103 לסוציולוגים הסטטיסטיק

   40415 גישות ושיטות במחקר הגיאוגרפי
   40111 מבוא לגאוגרפיה סביבתית 
 יש ללמוד אחד מהקורסים הבאים : -קורס מיומנויות אקדמיות  

מס'  שם הקורס 
 קורס

 ציון נ"ז

   40420 ית  זמיומנויות מחקר בגאוגרפיה פי
   40423 סביבתית -חברתית -עירוניתמיומנויות מחקר בגאוגרפיה 

   40410 תרבותית-מיומנויות בגאוגרפיה היסטורית
 

יש ללמוד לפחות שני קורסים מאשכול נבחר )מתוך רשימת קורסי האשכולות המופיעה  -קורסי אשכול 
 בתחום שיילמד בשנה ג'.בשנתון(. קורסי האשכולות יהוו תנאי קדם לסמינר 

   תרבותי  -אשכול היסטורי  

 סביבתיחברתי -אשכול עירוני  

 
 

  זיאשכול פי

מס'  שם הקורס 
 קורס

 ציון נ"ז

    
    

  נ"ז חובה שנה ב'



   בגאוגרפיה בוגרבדיקת יתרת חובות לתלמיד 
 בין החל מתשע"ה ם שהחלו לימודיהםלתלמידי

 2עמוד 
 

 נועד לסייע לך לבדיקת יתרת חובותיך לתואר. מסמך זה אינו מהווה אישור רשמי,  אלא
 באחריותך לבצע בדיקה חוזרת של יתרת נקודות הזכות עפ"י גיליון הציונים האישי שלך.

 
 

 שנה ג'          
מס'  שם הקורס 

 קורס
 ציון נ"ז

   40942 מבוא לממ"ג  
          הסמינרים לתלמידי בוגר המופיעהת )מתוך רשימ סמינר

 שנתון(ב
  

מס'  שם הקורס 
 קורס

 ציון נ"ז

    
  4  עבודה סמינריונית

  נ"ז חובה שנה ג'

 
 ג'-קורסי בחירה, שנים ב'

 
ג שמופיעה בשנתון החוג לגאוגרפיה. חובה -יש לבחור קורסים מתוך רשימת קורסי הבחירה לשנים ב

  .האנגליתללמוד במהלך התואר קורס בחירה הניתן בשפה 
 

מס'  שם הקורס 
 קורס

 ציון נ"ז

    
    
    
    
    
    
    
    
    

  נ"ז בחירה

 
 ____________________________קורס באנגלית:_______________

 
 סיכום

  סה"כ נ"ז נלמדו  

  יש להשלים 

 
 פירוט יתרת החובות

 נ"ז מס' קורס   שם הקורס 

   
   
   
   

  סה"כ  נ"ז 

 
 


