
  
  'אסמס'  – ט"תשע' בשנה  – סיעוד

 

  

  

  

 יום ה' יום ד' יום ג'  יום ב' יום א' שעות/ימים

8.00-9.00 
  מבוא לשיטות מחקר

50-215-01  
 ד"ר אמירה עוסמאן

  
  
  

 -וליםתרג
הכנה 

להתנסות 
  קלינית
50133  

  
  

 -תרגולים
הכנה 

להתנסות 
  קלינית
50133  

  
  

 -תרגולים
הכנה 

להתנסות 
  קלינית
50133  

  
  

 -תרגולים
הכנה 

להתנסות 
  קלינית
50133  

סיעוד המבוגר: 
  שחלוף גזים א'
   -ד"ר ריימונד פרח

50165-01 

סיעוד המבוגר: 
 תנועתיות ותגובתיות

50134-01  
 

נועתיות סיעוד המבוגר: ת
 ותגובתיות
50134-01  

 

9.00-10.00 

  מבוא לשיטות מחקר
50-215-01  

  ד"ר אמירה עוסמאן

סיעוד המבוגר: 
 תנועתיות ותגובתיות

50134-01  
 

סיעוד המבוגר: תנועתיות 
 ותגובתיות
50134-01  

 

10.00-11.00 
  מבוא לשיטות מחקר

50-215-01  
  ד"ר אמירה עוסמאן

סיעוד המבוגר: 
  - גזים א'שחלוף 

  דר אברהם ציפי
50165-01 

סיעוד המבוגר: 
הפרעות במערכת 

  השתן
  

50131-01 

סיעוד המבוגר: חילוף 
  ערכת העיכולמ -חומרים 

50130-01 
 

11.00-12.00 
  מבוא לשיטות מחקר

50-215-01  
 ד"ר אמירה עוסמאן

סיעוד המבוגר: 
הפרעות במערכת 

  השתן
  

50131-01  

סיעוד המבוגר: חילוף 
  ערכת העיכול מ -ים חומר

50130-01 
 

12.00-13.00 
  פרמקולוגיה ב'

50132-01  
  דר' ז. דבור

 

סיעוד המבוגר: 
 -חילוף חומרים 
  מערכת העיכול

50130-01 
 

סיעוד המבוגר: 
הפרעות במערכת 

  השתן
  

50131-01 

  סיעוד האישה 
  גניקולוגיה
50-196  

  פרופ'  יזהר בן שלמה
 

13.00-14.00 
  פרמקולוגיה ב'

50132-01  
  דר' ז. דבור

 

סיעוד המבוגר: 
 -חילוף חומרים 
  מערכת העיכול

50130-01 
 

סיעוד המבוגר: חילוף 
  חומרים א'
50130-01 

  סיעוד האישה 
  גניקולוגיה 

50-196  
  פרופ'  יזהר בן שלמה

  

14.00-15.00 
  פרמקולוגיה ב'

50132-01  
  דר' ז. דבור

 

חשבון 
  רפואי
ראני 
  מיחאלי

50-127-
01  
ם (פע

בשבועיי
  ם)

חשבון 
  רפואי
  סלאם

50-127-
02  

(פעם 
בשבועיי

  ם)

חשבון 
  רפואי
וגדי 
  שאהין

50-127-
02  

(פעם 
יבשבועי

  ם

חשבון 
  רפואי

    רשא גאנם
  סיעוד המבוגר: מבוא

170-50  
 לימור מלול

סיעוד המבוגר: חילוף 
  חומרים א'
50130-01 

  סיעוד האישה
  גניקולוגיה 

50-196  
  פרופ'  יזהר בן שלמה

  

 מבוא לגרונטולוגיה  15.00-16.00
 וגריאטריה

 ד"ר גרוסמן יונתן
 לימור מלול

  
  

  סיעוד המבוגר: מבוא
170-50  

 לימור מלול
 

 

16.00-17.00     

  אנגלית לפי רמה 17.00-18.00
)17:00-21:00( 

  אנגלית לפי רמה
)17:00-21:00( 

  
  אנגלית לפי רמה

)17:00-21:00( 
  אנגלית לפי רמה

)17:00-21:00(  

  אנגלית לפי רמה 18:00 -19:00
)21:00-17:00(  

  אנגלית לפי רמה
)00:21-17:00(  

  
  אנגלית לפי רמה

)1:002-17:00(  
  אנגלית לפי רמה

)21-17:00:00(   

  אנגלית לפי רמה  19:00-20:00
)17:00-21:00( 

  אנגלית לפי רמה
)17:00-21:00( 

  
  אנגלית לפי רמה

)17:00-21:00( 
  אנגלית לפי רמה

)17:00-21:00(  

  אנגלית לפי רמה  20:00-21:00
)17:00-21:00( 

  אנגלית לפי רמה
)17:00-21:00( 

  
  אנגלית לפי רמה

)17:00-21:00( 
  אנגלית לפי רמה

)17:00-21:00(  



  

 'בסמס'  –ט"תשע' בשנה  – סיעוד
  

  

  

  

  

  

  סיעוד האישה מיילדות 8.00-9.00
50-196  

 טל שטרן

 התנסות קלינית התנסות קלינית התנסות קלינית

  
סיעוד המבוגר: שחלוף 

  ב' גזים 
  מר עומר מוסא

50165-01  
 

  סיעוד האישה מיילדות 9.00-10.00
50-196  
  טל שטרן

סיעוד המבוגר: שחלוף 
  גזים ב' 

  מר עומר מוסא
50165-01  

 

  סיעוד האישה מיילדות 10.00-11.00
50-196  
  טל שטרן

  סיעוד הילד והמתבגר
50-195  

 

11.00-12.00 
  סיעוד האישה ומיילדות

50-196  
  סאלחהיוסר מ

 רשא גאנם

  סיעוד הילד והמתבגר
50-195  

 

12.00-13.00 
  סיעוד הילד והמתבגר

50-195  
 

  סיעוד הילד והמתבגר
50-195  

 

13.00-14.00 
  סיעוד הילד והמתבגר

50-195  
 

  סיעוד הילד והמתבגר
50-195  

 

14.00-15.00 
  סיעוד הילד והמתבגר

50-195  
 

  תזונה ודיאטה
  מורה דמארי

 

15.00-16.00  

16.00-17.00   

17.00-18.00  
  אנגלית לפי רמה

)21:00-17:00(  
  אנגלית לפי רמה 

)21:00-17:00(   

19:00- 18:00  
  אנגלית לפי רמה

)21:00-17:00(  
  אנגלית לפי רמה 

)21:00-17:00(   

  אנגלית לפי רמה   19:00-20:00
  אנגלית לפי רמה  )17:00-21:00(

)17:00-21:00(  

20:00-21:00    
  אנגלית לפי רמה

  אנגלית לפי רמה  )17:00-21:00(
)17:00-21:00(  


