מינהל מערכות בריאות תשע"ט

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

יום

ב'

ג'

ה'

שעות

שם קורס

סמסטר :ב'

א''ה

מרצה

חדר

כתיבה מדעית

מקוון

ד"ר רבקה טאוב

תקשוב

סוציולוגיה של ניהול
מערכות בריאות

מקוון

ד"ר חן ריגר

תקשוב

71:54--33:22

אנגלית בסיסי

שיעור

71:54-37:22

אנגלית מתקדמים א'

שיעור

מס'
סטודנטים

עם מממ

28:22-72:22

יסודות החשבונאות

שיעור

ד"ר רוני לזר

127

72:54-73:74

יסודות החשבונאות

תרגיל

רו"ח יניב לוי

127

73:54-74:74

מבוא למדעי ההתנהגות

שיעור

ד"ר חיים לביא

127

74:22-71:22

שיטות מחקר בשירותי
הבריאות

תרגיל

אחיעד מינס

127

28:74-72:54

מבוא לפסיכולוגיה ב'

שיעור

פרופ' יעקב רופא

127

77:74-72:54

שיטות מחקר בשירותי
הבריאות

שיעור

ד"ר חן ריגר

127

75:22-71:22

ניהול מערכות שירותי
בריאות ב'

שיעור

ד"ר שמואל רוזנמן

127

* 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 אוקטובר 1028
שנה א'-קבוצה ב' 102101

יום

א'

ב'

ו'

שעות

שם קורס

סמסטר :ב'

א''ה

מרצה

חדר

כתיבה מדעית

מקוון

ד"ר רבקה טאוב

תקשוב

סוציולוגיה של ניהול
מערכות בריאות

מקוון

ד"ר חן ריגר

תקשוב

74:22-71:22

יסודות הניהול

שיעור

ד"ר חיים לביא

227

71:54-32:22

ניהול מערכות בריאות ב'

שיעור

פרופ' זאב רוטשטיין

227

32:74-33:22

מבוא לפסיכולוגיה ב'

שיעור

פרופ' יעקב רופא

227

71:22-71:22

מבוא לכלכלה מאקרו

שיעור

ד"ר אבי טילמן

227

71:54-33:22

אנגלית בסיסי

שיעור

71:54-37:22

אנגלית מתקדמים א'

שיעור

28:22-77:22

יסודות החשבונאות

שיעור

רו"ח יניב לוי

722

77:22 – 72:22

יסודות החשבונאות

תרגיל

רו"ח יניב לוי

722

* 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  1028סמסטר ב'
שנה ב' אביב 102802
יום

שם קורס

א''ה

מרצה

שעות

חוק ומשפט במערכת
הבריאות

מקוון

עו"ד אסף גואטה

מערכות מידע במערכות
בריאות

מקוון

מר ניצן סוויד

71:22-32:74

אנגלית מתקדמים ב'

שיעור

28:22-72:22

קורסי בחירה

בחירה

ב'

ד'

ה'

חדר

72:22-73:22

יישומי מחשב ותוכנות
סטטיסטיות בניהול

שיעור

ד"ר רוניה נדלר

222

73:22-75:22

יישומי מחשב ותוכנות
סטטיסטיות בניהול

תרגיל

מר אלעד בוכריס

222

75:22-71:22

חשבונאות ניהולית

שיעור

מר דוד אבשלום

427

71:22-70:22

ניהול בתי חולים

שיעור

ד"ר בועז חובב

427

74:22-71:22

קורסי בחירה

בחירה

71:54-70:74

כלכלת בריאות

שיעור

ד"ר שמואל רוזנמן

427

* 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 ג' קבוצה א' 102802
יום

שעות

שם קורס

א''ה

ד'

28:22-72:22

קורסי בחירה

בחירה

סמסטר ב'
מרצה

חדר

72:22-72:22

ניהול בתי חולים

שיעור

ד"ר בועז חובב

227

72:22-71:22

ניהול משאבי אנוש בארץ
ובעולם

שיעור

ד"ר דויד שוורץ

227

71:22-70:22

תכנון והערכת שירותי
בריאות

שיעור

ד"ר דביר פלג

227

70:22-33:22

סמינר עיוני

סמינר

ד'

71:22-70:22

תכנית אופק למצטיינים

ו'

8:22-72:22

ניהול ותפעול מערכות
בריאות בעולם

שיעור

77:22-73:22

קורסי בחירה

בחירה

ש"ס

שני
מפגשים
127

ד"ר אשר שלמון

127

* 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.

על פי תנאי
קבלה.
יש לפנות
לרכזת לשם
לימוד תכנון
והערכת
שירותי
בריאות עם
מסלול חלופי

מינהל מערכות בריאות תשע"ט

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

שעות

שם קורס

א''ה

ד'

28:22-72:22

קורסי בחירה

בחירה

סמסטר ב'
מרצה

חדר

72:22-72:22

ניהול משאבי אנוש בארץ
ובעולם

שיעור

ד"ר דויד שוורץ

327

72:22-71:22

ניהול בתי חולים

שיעור

ד"ר בועז חובב

327

ד'

71:22-70:22

תכנית אופק למצטיינים

ה'

28:74-77:22

סמינר עיוני

סמינר

73:22-75:22

תכנון והערכת שירותי
בריאות

שיעור

74:22-71:22

קורסי בחירה

בחירה

71:22-70:22

ניהול ותפעול מערכות
בריאות בעולם

שיעור

127

ש"ס

על פי תנאי
קבלה

שני
מפגשים
ד"ר דביר פלג

ד"ר אשר שלמון

722

227

* 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.

