
 

                                                                         
 

 
 

 עי הרווחה והבריאותהפקולטה למד
 ע"ש צ'ריל ספנסר החוג לסיעוד

 كلية علوم الرفاه والصحة
 التمريض قسم

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
The Cheryl Spencer Department of Nursing 

                     
  

 
 

 פרטי קשר בחוג לסיעוד:

 rfeder@univ.haifa.ac.il:  רבקה פדר

 

 תכנית לימודים השלמה לתואר ראשון לאחים)ות( מוסמכות

 

ימים  2-ימים  בסמסטר א  ו 3שנה א ) שעות לימוד ימי לימוד

 בסמסטר ב( 

 ימים בכל סמסטר( 2שנה ג ) ימים בכל סמסטר( 2שנה ב )

 סמס ב מס א ס סמס ב סמס א סמס ב סמס א 

 יסודות הסיעוד  08:30-10:00 א

 )עם שנה א(

 הדרכה בסיעוד     

 )עם שנה ד(

 יסודות הסיעוד  10:15-11:45 

 )המשך, עם שנה א(

 מיומנויות בינאישיות 

 )עם שנה ב(

 מיומנויות בינאישיות

 )עם שנה ב(

 סמינר קידום בריאות 

 )עם שנה ד(

 סמינר קידום בריאות 

 )עם שנה ד(

 כתיבה מדעית 12:15-13:45 

 )עם שנה א(

 שיטות מחקר  

 )עם שנה ב(

היבטים מערכתיים 

 בסיעוד 

 )עם שנה ב(

SPSS –  תרגיל 

 )עם שנה ד(

 סמינר מחקר 

 )עם שנה ד(

 אפידמיולוגיה    14:15-15:45 

 )עם שנה ב(

 חשיבה קלינית 

 )עם שנה ב(

 סמינר מחקר 

 )עם שנה ד(

סמינר היבטים ניהוליים 

 שנה ד()עם 

 כלכלת בריאות     16:15-17:45 

 )עם שנה ב(

סמינר היבטים ניהוליים  

 )המשך, עם שנה ד(

מבוא לסוציולוגיה   

 )מתוקשב נלמד מהבית(

     

 ביולוגיה של התא  08:30-10:00 ב

 )עם שנה א(

 מיקרוביולוגיה   

 )עם שנה א(

 חשיבה קלינית 

 )עם שנה ג(

 

 גנטיקה     10:15-11:45 

 )עם שנה א(

 מיומנויות בינאישיות 

 )עם שנה ג(

 מיומנויות בינאישיות 

 )עם שנה ג(

 אימונולוגיה     12:15-13:45 

 )עם שנה א(

 מבוא לניהול הטיפול 

 )עם שנה ג(

 חשיבה קלינית 

 )עם שנה ג(

 יסודות בקידום בריאות     14:15-15:45 

 )עם שנה ג(

סמינר היבטים ניהוליים 

 )עם שנה ג(

 

סמינר היבטים ניהוליים      16:15-17:45 

 )המשך, עם שנה ג(
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ימים  2-ימים  בסמסטר א  ו 3שנה א ) שעות לימוד ימי לימוד

 בסמסטר ב( 

 ימים בכל סמסטר( 2שנה ג ) ימים בכל סמסטר( 2שנה ב )

 סמס ב מס א ס סמס ב סמס א סמס ב סמס א 

 גרונטולוגיה      

 )מתוקשב נלמד מהבית(

 חוק ואתיקה  

)מתוקשב נלמד 

 מהבית(

       08:30-10:00 ג

 10:15-11:45       

 פיזיולוגיה-3  12:15-13:45 

 )עם שנה א(

    

מבוא למיומנויות   14:15-15:45 

 בינאישיות

 עם שנה א()

    

 א-אנטומיה ופיזיולוגיה 08:30-10:00 ד

 )עם שנה א(

 אנטומיה-3

 )עם שנה א(

    

 מבוא לפסיכולוגיה 10:15-11:45 

 )עם שנה א( 

 אנטומיה 

 )המשך, עם שנה א(

    

 מבוא לפסיכולוגיה  12:15-13:45 

 )המשך, עם שנה א(

     פרויקט אקדמיזציה

 יסודות הסיעוד   14:15-15:45 

 )עם שנה א(

    

-אנטומיה ופיזיולוגיה-4  

 א

 )מתוקשב נלמד מהבית, 

 עם שנה א(

     

תזונה קלינית )חצי    08:30-10:00 ה

מתוקשב נלמד מהבית 

וחצי בכתה. תאריכים 

 מדויקים יינתנו(

   

 סטטיסטיקה    10:15-11:45 

 )עם שנה ב(
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ימים  2-ימים  בסמסטר א  ו 3שנה א ) שעות לימוד ימי לימוד

 בסמסטר ב( 

 ימים בכל סמסטר( 2שנה ג ) ימים בכל סמסטר( 2שנה ב )

 סמס ב מס א ס סמס ב סמס א סמס ב סמס א 

יל תרג –סטטיסטיקה    12:15-13:45 

 )עם שנה ב(

   

 פתולוגיה     

)מתוקשב נלמד 

 מהבית(

   

סה"כ 

נקודות 

 96 -זיכוי 

 18 14 16 12 12 20 )דרך הרוח( 4

 

 

 

 

 

 

 הערות: 

 : יש להשלים חובות אנגלית. לבירור רמת ומועדי הקורסים יש לפנות למכינה באוניברסיטת חיפה

    14:30-15:30, 9:00-12:00 טלפוני מענה שעות(, 2433 פנימי) 04-8240433: טלפון זרה כשפה אנגלית לימודיל היחידה אחראית(  המכינה סגל)  סירוטה ויקי' גב

 14:30-15:30, 9:00-13:00', ה-'א בימים: קבלה שעות 311: חדר vsirota@univ.haifa.ac.il: מייל

 קישור לאתר המכינה: 

http://mechina.haifa.ac.il/index.php/he/component/search/?searchword=אנגלית%20ללימודי%20היחידה&searchphrase=all&Itemid=111 

 

 למידע בנושא יש להיכנס לקישור: . דרך הרוחנקודות זיכוי בתכנית  4יש להשלים 

http://woh.haifa.ac.il/ 

 

 חלה חובת נוכחות.  -קורסים הרשומים בטבלה בצבע כחול

http://mechina.haifa.ac.il/index.php/he/component/search/?searchword=היחידה%20ללימודי%20אנגלית&searchphrase=all&Itemid=111
http://woh.haifa.ac.il/

