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 מגמת מדיניות ומנהל בסיעוד -תוכנית לימודים: תואר שני בסיעוד ללא תיזה  10.3

 שנה א

 סמסטר ב', יום ד' סמסטר א', יום ה' סמסטר א', יום ד' 

 ניהול מערכות בריאות בארץ ובעולם  10 – 8

 פרופ' אוסקר אמבון 

 

 שיעור -שיטות מחקר כמותי

 ד"ר רביע חלאילה

 כלכלת בריאות 

 אר סעבד"ר אנו

 סוגיות אתיות בניהול 12 -10

 קפלן רות ר"ד

 תרגיל – שיטות מחקר כמותי

 ד"ר רביע חלאילה

סטטיסטיקה אפידמיולוגיה ו

 תרגול -יישומית

 ד"ר איריין אפפלד

 ניהול בטיחות, איכות ושירות

 ד"ר רות קפלן

אפידמיולוגיה וסטטיסטיקה 

 תרגול -יישומית

 אברהם-ד"ר ציפי רגב

 תרגיל -כמות שיטות מחקר

 ד"ר רביע חלאילה

 מדיניות ומנהל בסיעוד 14 - 12

 ד"ר סימה רייכר

 אפידמיולוגיה וסטטיסטיקה יישומית

 אברהם-ד"ר ציפי רגב

 ד"ר איריין אפפלד

 בסיעוד ומנהל מדיניות 

 רייכר  סימה ר"ד

  עבודה ויחסי ארגונית תרבות  16 - 14

 פעם בשבועיים – שמוע– ניר ליפז ר"ד

 

 הול מערכות מידע במערכות בריאותני 

 ד"ר דלית לוי

 דיני בריאות 18 – 16

 פעם בשבועיים -אבירם–ד"ר פנינה ליבשיץ 
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 בסיעוד מגמת מדיניות ומנהל -תוכנית לימודים: תואר שני בסיעוד ללא תיזה  10.3

 שנה ב

 סמסטר ב', יום ד' סמסטר א', יום ג' 

 שיטות מחקר איכותניות  10 – 8

 ד"ר יפה מושקוביץ

 ומנהיגות ניהול כישורי פיתוח

 שמוע -ניר ליפז ר"ד

 ניהוליות החלטות קבלת 12 -10

  ראיות מבוססת

 רביע חלאילה ר"ד

 מבוססת ניהוליות החלטות קבלת

 רות קפלן ר"ד ראיות

 מתקדם  ניהול לצורך עיהמד הידע על פרספקטיבות

 פרופ' יזהר בן שלמה

סמינר  15 - 12

במדיניות 

 ומנהל

ד"ר סימה 

 רייכר

סמינר 

במדיניות 

 ומנהל

 ד"ר רות קפלן

 במדיניות סמינר

 ומנהל 

 אמבון' פרופ

 אוסקר

 במדיניות סמינר

 ומנהל

 ד"ר רביע חלאילה

 במדיניות סמינר

 ומנהל

 רייכר סימה ר"ד

 במדיניות סמינר

 ומנהל

 קפלן רות ר"ד

 במדיניות סמינר

  ומנהל

 אוסקר אמבון' פרופ

 ומנהל במדיניות סמינר

 חלאילה רביע ר"ד

 בחירה –מדיה ובריאות  17 - 15

 פרופ' אמבון אוסקר

 בחירה – לבריאות אימון

 פרחאת מורשד ר"ד

 בחירה-ייזמות עסקית בבריאות

 ד"ר מורשד פרחאת

 בחירה – לבריאות אימון

 רייכר ד"ר  סימה

   היבטים תרבותיים בניהול הטיפול בחולה ומשפחתו 17-19

 סטטיסטיקה ומחקר מנהל מערכות בריאות  בחירה מדיניות ומנהל
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 שיעור כפול –

 

 מחקרסטטיסטיקה ו מנהל מערכות בריאות  בחירה מדיניות ומנהל


