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 ותים/תכנית לימודים השלמה לתואר ראשון לאחים)ות( מוסמכ

 
 ימים בכל סמסטר( 2שנה ג ) ימים בכל סמסטר( 2שנה ב ) שנה א שעות לימוד ימי לימוד

 סמס ב סמס א  סמס ב סמס א סמס ב סמס א 

 א

 

 וד יסודות הסיע 08:30-10:00

  )עם שנה א(

  

 גנטיקה 

 עם שנה א

 מחקרסמינר    

  )עם שנה ד(

 אימונולוגיה  10:15-11:45 

  )עם שנה א(

 דרך הרוח 

 

 

 מיומנויות בינאישיות

  )עם שנה ב(

 סמינר קידום בריאות 

  )עם שנה ד(

  קידום בריאותסמינר 

  )עם שנה ד(

 כתיבה מדעית 12:15-13:45 

  )עם שנה א(

 היבטים מערכתיים  

 עם שנה ב

 קורס  -תחום ניהול

 )עם שנה ג (

 

12-16 

 SPSS סטטיסטיקה– 

 תרגיל 

 ד ()עם שנה 

 

 חשיבה קלינית 2דרך הרוח  14:15-15:45 

 עם שנה ב  

 קורס מתחום ניהול 

 )עם שנה ד(

 

 סמינר מחקר 

  )עם שנה ד(

קורס נוסף מתחום ניהול 

 שנה ד

 

14-16 
כלכלת בריאות  )עם שנה  16:15-17:45 

 ב( 

 תזונה קלינית

 עם שנה ב  

  

ולוגיה א לסוצימבו  

  ()מתוקשב

 מתוקשב -שיטות מחקר -  

  )עם שנה ב(

  -1בריאות וחולי שמרני -

 וקשבמת-|)הסבה(

  

 ביולוגיה של התא    08:30-10:00 ב

 

 מיקרוביולוגיה 

  )עם שנה א(

 חשיבה קלינית 

  )עם שנה ג(

 חוק ואתיקה

 עם שנה ג

 

 מיומנויות בינאישיות      10:15-11:45 

  )עם שנה ג(

 מיומנויות בינאישיות 

  )עם שנה ג(

 12:15-13:45       

סמינר היבטים ניהוליים 

 )עם שנה ג(

 חשיבה קלינית 

  )עם שנה ג(

 יסודות בקידום בריאות     14:15-15:45 

  )עם שנה ג(

 

 מבוא לניהול הטיפול      16:15-17:45 

  )עם שנה ג(

 

 גרונטולוגיה      

  ()מתוקשב
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 ימים בכל סמסטר( 2שנה ג ) ימים בכל סמסטר( 2שנה ב ) שנה א שעות לימוד ימי לימוד

 סמס ב סמס א  סמס ב סמס א סמס ב סמס א 

   08:30-10:00 ג

 

    

 אנטומיה  10:15-11:45 

 עם שנה א

 

    

 , פיזיולוגיה  12:15-13:45 

 )עם שנה א(

    

 מבוא למיומנויות בינאישיות   

  )עם שנה א(

    

 א-אנטומיה ופיזיולוגיה 08:30-10:00 ד

מתוקשב  )עם שנה א(

 +פרונטלי

 

 

    

 מבוא לפסיכולוגיה 10:15-11:45 

 )עם שנה א( 

     

 מבוא לפסיכולוגיה  12:15-13:45 

  )המשך, עם שנה א(

     

 14:15-15:45       

   

 

     

        ה

        

         

 פתולוגיה     

 ( )מתוקשב 

   

סה"כ נקודות 

 96זיכוי 

 22 18 8 18 16 14 

 

 
 


