רשימת קורסים מחזור אוקטובר 2019
שנה ב'-קבוצה א' 202041

יום

א'

ג'

ד'

שעות

שם קורס

סמסטר :קיץ

מרצה

א''ה

מערכות מידע במערכות
בריאות

מקוון

טרם נקבע

חוק ומשפט במערכת
הבריאות

מקוון

עו"ד אליהו ביטון

09:00-12:00

ניהול ייצור ותפעול

שיעור

ד"ר ניצן סוויד

12:30-15:30

כלכלת בריאות

שיעור

ד"ר שמואל רוזנמן

08:00-11:00

שיטות מחקר בשירותי
הבריאות

שיעור

ד"ר חן ריגר

11:15-14:15

יסודות המימון

שיעור

ד"ר אבי טילמן

14:30-16:30

קורסי בחירה

בחירה

08:00-11:45

אנגלית מתקדמים א'+ב

שיעור

12:00-14:00

שיטות מחקר בשירותי
הבריאות

תרגיל

14:15-16:15

חשבונאות ניהולית

שיעור

חדר

רו"ח יניב לוי

* 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
מתוקשב+
 2שיעורים

רשימת קורסים מחזור אוקטובר 2019
שנה ב'-קבוצה ב' 202042

יום

א'

ג'

ו'

שעות

סמסטר :קיץ

שם קורס

מרצה

א''ה

מערכות מידע במערכות
בריאות

מקוון

טרם נקבע

חוק ומשפט במערכת
הבריאות

מקוון

עו"ד אליהו ביטון

17:00-19:00

מבוא למאקרו כלכלה

שיעור

ד"ר אורן בשן

19:15-21:15

קורסי בחירה

בחירה

16:15-19:30

מבוא למדעי ההתנהגות

שיעור

ד"ר חיים לביא

20:00-22:30

מבוא לפסיכולוגיה ב'

שיעור

ד"ר ליאת שבירו

08:30-13:00

אנגלית מתקדמים א'+ב'

שיעור

חדר

* 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
מתוקשב+
 2שיעורים

רשימת קורסים מחזור אוקטובר 2018
שנה ג' קבוצה א' 201941

סמסטר קיץ

יום

שעות

ב'

08:30-12:30

סמינר מחקרי

ג'

9:00-12:00

ניהול לוגיסטי

שיעור

12:30-15:30

ניהול משאבי אנוש
במערכת הבריאות

שיעור

ד"ר אליאב טאוב

08:30-11:30

תכנון והערכת שירותי
בריאות

שיעור

ד"ר דביר פלג

12:00-15:00

מדיניות מערכות בריאות

שיעור

ד"ר דביר פלג

15:30-17:30

קורסי בחירה

בחירה

ה'

שם קורס

א''ה

מרצה

מערכות מידע במערכות
בריאות

מקוון

טרם נקבע

סמינר

מר אחיעד מינס

חדר

ש"ס

 2מפגשים
במהלך
הסמסטר

* 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.

רשימת קורסים מחזור אוקטובר 2018
שנה ג' קבוצה ב' 201942
יום

שעות

א'

16:00-19:00

תכנון והערכת שירותי
בריאות

19:15-21:15

קורסי בחירה

בחירה

16:00–19:00

ניהול לוגיסטי

שיעור

19:15-22:30

סמינר מחקרי

מחקרי

08:15-11:15

ניהול משאבי אנוש
במערכת הבריאות

שיעור

11:30-13:30

קורסי בחירה

בחירה

ב'

ו'

סמסטר קיץ

שם קורס

א''ה

מרצה

מערכות מידע במערכות
בריאות

מקוון

טרם נקבע

שיעור

ד"ר דביר פלג

חדר

מר אחיעד מינס

ד"ר אליאב טאוב

* 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

רשימת קורסים מחזור אביב 2019
שנה ב' בוקר אביב 201943

סמסטר קיץ

יום

שעות

ג'

10:45-14:00

ניהול ייצור ותפעול

14:30-16:30

קורסי בחירה

בחירה

09:00-12:00

תכנון והערכת שירותי
בריאות

שיעור

ד"ר דביר פלג

12:30-15:30

ניהול ותפעול מערכות
בריאות

שיעור

טרם נקבע

16:00-18:00

קורסי בחירה

בחירה

ד'

שם קורס

א''ה

מרצה

מערכות מידע במערכות
בריאות

מקוון

טרם נקבע

שיעור

ד"ר ניצן סוויד

חדר

* 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

רשימת קורסים מחזור אביב 2019
שנה ב' ערב אביב 201944

סמסטר קיץ

יום

שעות

א'

16:00-19:00

סוגיות בניהול מרפאות

19:15-21:15

קורסי בחירה

בחירה

08:30-12:15

סמינר עיוני

סמינר

12:30-15:30

תכנון והערכת שירותי
בריאות

שיעור

16:00-18:00

קורסי בחירה

בחירה

18:15-21:30

ניהול ותפעול מערכות
בריאות

שיעור

ד'

שם קורס

א''ה

מרצה

מערכות מידע במערכות
בריאות

מקוון

טרם נקבע

שיעור

ד"ר שמואל רוזנמן

חדר

ד"ר דביר פלג

ד"ר אשר שלמון

* 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

