מינהל מערכות בריאות תשע"ט

רשימת קורסים מחזור אוקטובר 1028
קבוצה א' שנה א' 102102

יום

ב'

ג'

ה'

שעות

שם קורס

סמסטר :א'

מרצה

א''ה

חדר

מבוא למערכות מידע
לניהול
סטטיסטיקה בניהול

מקוון

ד"ר ניצן סוויד

תקשוב

מקוון

ד"ר רוניה נדלר

תקשוב

16:00 - 22:00

אנגלית טרום בסיסי א'

שיעור

טרם נקבע

11:00 - 22:00
11:00 - 22:00

אנגלית טרום בסיסי ב'
בסיסי

שיעור

טרם נקבע
טרם נקבע

8:30 - 11:00

מבוא למדעי הבריאות

שיעור

פרופ' בנימין שרדני

601

11:11-12:51

מבוא למיקרו כלכלה

שיעור

ד"ר אורן בשן

601

13:11-11:51

ניהול מערכות שירותי
בריאות בישראל א'

שיעור

ד"ר שמואל רוזנמן

601

08:30-11:00

סטטיסטיקה בניהול

שו"ת

ד"ר רוניה נדלר

601

11:30 – 15:00

יסודות הניהול

שיעור

ד"ר חיים לביא

601

15:30-11:00

מבוא לפסיכולוגיה

שיעור

פרופ' יעקב רופא

601

מס'
סטודנטים

עם מממ

* שו"ת = שיעור  +תרגול  ,א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

מינהל מערכות בריאות תשע"ט
סמסטר :א'
רשימת קורסים מחזור אוקטובר 1028
קבוצה ב' שנה א' 102101

יום

א'

ב'

ו'

שעות

שם קורס

מרצה

א''ה

חדר

מבוא למערכות מידע
לניהול
סטטיסטיקה בניהול

מקוון

ד"ר ניצן סוויד

תקשוב

מקוון

ד"ר רוניה נדלר

תקשוב

11:00 - 11:30

סטטיסטיקה בניהול

שו"ת

ד"ר רוניה נדלר

301

11:51-20:00

ניהול מערכות שירותי
בריאות בישראל א'

שיעור

פרופ' זאב רוטשטיין

301

20:11-22:30

מבוא למדעי הבריאות

שיעור

פרופ' בנימין שרדני

301

16:00-22:00

אנגלית טרום בסיסי א'

שיעור

טרם נקבע

11:00-22:00

אנגלית טרום בסיסי ב'
אנגלית בסיסי

שיעור
שיעור

טרם נקבע
טרם נקבע

08:30-11:00

מבוא לפסיכולוגיה

שיעור

פרופ' יעקב רופא

601

11:30-13:00

מבוא למיקרו כלכלה

שיעור

ד"ר אבי טילמן

601

* שו"ת = שיעור  +תרגול  ,א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

ש"ס

מינהל מערכות בריאות תשע"ט

רשימת קורסים מחזור אביב 1028
שנה ב' אביב 102802

יום
ב'

ד'

ה'

סמסטר א'

שעות

שם קורס

א''ה

11:30-20:51

אנגלית מתקדמים א'
אנגלית מתקדמים ב'

שיעור
שיעור

8:30-10:00

קורסי בחירה

בחירה

10:30-12:00

קורסי בחירה

בחירה

מרצה

חדר

12:30-11:00

מבוא לחקר ביצועים

שיעור

ד"ר מיכל קורן

101

11:30-18:00

ניהול ,ייצור ותפעול

שיעור

ד"ר ניצן סויד

101

18:30-20:00

דיני ביטוח

שיעור

ד"ר עמוס הרמן

101

20:30-22:00

שיטות מחקר בשירותי
הבריאות

תרגיל

אחיעד מינס

101

16:00-18:30

שיטות מחקר בשירותי
הבריאות

שיעור

ד"ר חן ריגר

101

19:00-20:30

קורסי בחירה

בחירה

* שו"ת = שיעור  +תרגול  ,א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

מס'
סטודנטים

מינהל מערכות בריאות תשע"ט

רשימת קורסים מחזור אוקטובר 1027
שנה ב' קבוצה א' 102802

יום

שעות

א'

11:00 – 20:51

אנגלית מתקדמים ב'

08:30-10:00

קורסי בחירה

בחירה

10:30-12:00

קורסי בחירה

בחירה

ד'

סמסטר א'

חדר

שם קורס

א''ה

מרצה

חוק ומשפט במערכת
הבריאות

שיעור

עו"ד אסף גואטה

מקוון

מערכות מידע במערכת
הבריאות

שיעור

מר ניצן סוויד

מקוון

שיעור

12:30-15:00

יישומי מחשב ותוכנות
סטטיסטיות

תרגיל

מר אלעד בוכריס

303

15:30-16:00

יישומי מחשב ותוכנות
סטטיסטיות

שיעור

ד"ר רוניה נדלר

303

16:30-19:00

כלכלת בריאות

שיעור

ד"ר בועז חובב

201

קורסי בחירה

בחירה

19:30-21:00
ד'

16:00-19:00

תכנית אופק למצטיינים

ו'

101

8:30-11:00

יסודות המימון

שיעור

ד"ר אבי טילמן

105

11:30-13:00

חשבונאות ניהולית

שיעור

רו"ח יהודה בר

105

* שו"ת = שיעור  +תרגול  ,א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

מס'
סטודנטים

על פי תנאי
קבלה.
יש לפנות
לרכזת לשם
לימוד כלכלת
בריאות עם
מסלול חלופי

מינהל מערכות בריאות תשע"ט

רשימת קורסים מחזור אוקטובר 1027
שנה ב' קבוצה ב' 102801
יום

שעות

א'

11:00 - 20:51

אנגלית מתקדמים ב'

ד'

08:30-10:00

קורסי בחירה

בחירה

10:30-12:00

קורסי בחירה

בחירה

12:30-11:00

יסודות המימון

שיעור

ד'

16:00-19:00

תכנית אופק למצטיינים

ה'

סמסטר א'

שם קורס

א''ה

מרצה

חוק ומשפט במערכת
הבריאות

שיעור

עו"ד אסף גואטה

מקוון

מערכות מידע במערכת
הבריאות

שיעור

מר ניצן סוויד

מקוון

שיעור

ד"ר אבי טילמן???

חדר

ש"ס

301
על פי תנאי
קבלה

10:00-11:30

חשבונאות ניהולית

שיעור

רו"ח יניב לוי

303

12:00-13:30

יישומי מחשב ותוכנות
סטטיסטיות

שיעור

ד"ר רוניה נדלר

303

15:00-11:30

יישומי מחשב ותכנות
סטטיסטיות

תרגיל

מר אלעד בוכריס

303

16:00-18:30

כלכלת בריאות

שיעור

ד"ר בועז חובב

303

19:00-20:30

קורסי בחירה

בחירה

* שו"ת = שיעור  +תרגול  ,א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

מינהל מערכות בריאות תשע"ט

רשימת קורסים מחזור אביב 1027
שנה ג' 102701

יום
ג'

ד'

סמסטר א'

שעות

שם קורס

א''ה

מרצה

חדר

16:00-18:30

סוגיות בניהול מרפאות

שיעור

ד"ר שמואל רוזנמן

201

19:00-20:30

קורסי בחירה

בחירה

21:00-22:30

קורסי בחירה

בחירה

08:30-10:00

קורס בחירה

בחירה

10:30-12:00

קורסי בחירה

בחירה

12:11-15:51

ניהול לוגיסטי

שיעור

טרם נקבע

105

11:00-11:30

מדיניות מערכות בריאות

שיעור

ד"ר דביר פלג

105

18:00-19:30

קורסי בחירה

בחירה

20:00-22:30

סמינר מחקרי

סמינר

* שו"ת = שיעור  +תרגול  ,א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

מס'
סטודנטים

יתקיימו 3
מפגשים
מרוכזים
לאורך
הסמסטר

