
 

 

 

 

 פסיכולוגיהפטור בבחינת 
 

 

 .משתמש וסיסמא למערכת ה"מידע נט" ימים בה תקבל 5 -תשלח לך הודעה תוך כ, להודעת הקבלה לתכנית בהמשך 

 ולהירשם ולשלם עבור בחינת הפטור שנדרשת בה.ו עלייך במערכת ז     

 עלייך להיכנס למערכת המידע נט בניתוב הבא:

 < רישום לבחינת פטור.-< הרשמה לבחינות מיוחדות-< כניסה מערכת המידע נט-נט < מידע-< סטודנטים-אתר המכללה

   https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspxלהלן קישור: 

 ()יש להזין את שם המשתמש והסיסמא שנשלחו אלייך במייל נפרד      

 

 helpdesk@mta.ac.il -במידה ולא קיבלת קישור אנא פנה ל      

 : יש לבחור את תאריך הבחינה הרצוי  -להלן התאריכים

 

 מבוא לפסיכולוגיה     

 18.3.19  16:00)יום ב'( בשעה 

 18.7.19  9:00'( בשעה ה)יום 

 30.8.19  9:00'( בשעה ו)יום   

 9.9.116 )'9:00בשעה  )יום ב 

 

 .לפחות( 60)ציון  עמידה בהצלחה בבחינת הפטור: קבלת ציון עוברתנאי ל     

 במידה ולא עברת את הבחינה, תוכל להיכנס לקישור פעם נוספת ולהירשם לבחינה נוספת.

  ימים לפני מועד הבחינה.      5ניתן להירשם עד 

  

      

 

 

 ₪. 50התשלום הינו עבור כל מועד בחינה הוא       

 יפו-ת"א 10הבחינות יתקיימו בקמפוס ה"אקדמית", רחוב חבר הלאומים 

 שעה לפני תחילת הבחינה.  SMS -מיקום הכיתה יימסר לך ב

 יש להצטייד בתעודה מזהה.

 יודגש כי ההכנה לבחינה הינה באחריות המועמד בלבד והאקדמית אינה מקיימת קורס הכנה.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx


 

 

 

 

 

 

 נושאי הלימוד לבחינות

 

 

 

 

 מבוא לפסיכולוגיה:

 מתוך הספר "מבוא לפסיכולוגיה" של 

 יברסיטה הפתוחה.האונ

 מחברים: ריצ'רד ג' גריג, פיליפ ג' זימברדו. 

 .18מהדורה 

 הפסיכולוגיה בחיינו 

 היסודות הביולוגיים והאבולוציוניים של ההתנהגות 

 חישה ותפיסה 

 למידה וניתוח התנהגות 

 זיכרון 

 תהליכים קוגניטיביים 

 מוטיבציה 

 רגש, עקה ובריאות 

 הבנת האישיות 

 ם חברתייםקוגניציה חברתית ויחסי 

 תהליכים חברתיים 

 חברה ותרבות 

 

 

 להורדת סילבוס ובחינות לדוגמא באתר האקדמית תל אביב יפו ניתוב

 בייעוץ שני תואר פטור בחינות - להורדה טפסים < שני תואר < וכלכלה לניהול הספר בית < אקדמיות יחידות < האקדמית

 .יארגונ ופיתוח

 

 להורדה טפסים < משפחה בלימודי שני תואר < וחברה לממשל ספר בית < אקדמיות יחידות < האקדמית
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