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 'א סמסטר – ט"תשע' בשנה  –פיזיותרפיה

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

 אתיקה רפואית  8.00-9.00

503790-1 

 ד"ר לימור מלול

  

התפתחות הילד 

 טיפקלית

503530-1 

 ליאורה שניוק

 ענת גרשון

 אנה מולר  

 

טכניקות 

 שיקומיות

503660-1 

 שני לב

ד"ר ג'נאן 

 עבאס

ליאורה  

 וקשני

 

 תקשורת בין אישית

503860-1 

 קלוואג-רותי פלג 

   9.00-10.00 עולא ג'השאן

10.00-11.00  

 נוירולוגיה

506670 

 ד"ר מיכל אהרונוביץ

הפיזיולוגיה והפתולוגיה 

 של הכאב

503620-1 

 תרגילים רפואיים ד"ר סמדר פלג

506490 

 קלוואג-רותי פלג 

 לילך לוטן

 דוכי -עולא גהשאן

11.00-12.00  

מחלות מערכת  12.00-13.00

 הנשימה

503610-1 

 סאהר אבו ליל

(X7 )מפגשים 

 קינזיולוגיה א'

503570-1 

 ד"ר ג'נאן עבאס

 תרמותרפיה

503590-1 

 ד"ר ג'נאן עבאס

 ליאורה שניוק

 סאהר אבו ליל

 

 הפסקה 13.00-14.00

 פרמקולוגיה 14.00-15.00

503760-1 

 ד"ר טל רייפמן

 פדיה א'אורטו

503680-1 

 ד"ר כמאל חמוד

 עבאסד"ר ג'נאן 

  

15.00-16.00 

 רפואה פנימית

503630-1 

 ד"ר אוסמה חוסיין

  

16.00-17.00 
מחלות מערכת 

 הנשימה

503610-1 

 עינב מנור

(X4 )מפגשים 

   

17.00-18.00   
 

18.00-19.00     

19.00-20.00     
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 'ב טרסמס  - ט"תשע' בשנה  –פיזיותרפיה

 

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

8.00-9.00   

 הדרכת קבוצות

503780-1 

 לילך לוטן

 קלוואג -רותי פלג

 דוכי -עולא גהשאן

 

 טיפיקלית-התפתחות א

506680-1 

  ליאורה שניוק

 ענת גרשון 

 אנה מולר 

 קרדיולוגיה

503700-1 

 ד"ר אירינה נורדקין

( X4) 

 

רפואת ילדים בהקשר 

 התפתחותי

503540-1 

 ר אנואר סעב"ד

( X4) 

9.00-10.00  
 ניתוח הליכה

503740-1 

 ד"ר מיכל  אהרונוביץ

 קלוואג  -רותי פלג מעבדה:

 

10.00-11.00 

 פתולוגיה

501200 

ד"ר מיכאל 

 ברלסוב

 יציבה

503810-1 

 לילך לוטן

 קלוואג -רותי פלג

 דוכי -עולא גהשאן
11.00-12.00 

שיקום  12.00-13.00

החולה 

האורתופדי 

 האקוטי

503800-1 

ד"ר ג'נאן 

 עבאס

 עופר רוקמן

 ליאורה שניוק

(X7 )מפגשים 

PNF 

503730-1 

 גב' שני לב

 ילך לוטןל

 אלה פישבין

X4 

ריאומטו
 לוגיה

 נ"ז 2
503880-1  

פרופ' מ. 
 נהיר

 X7 

 PNF 
 

503730-1 
 

 גב' שני לב
 גב' ל. לוטן

אלה גב' 
 ליילנדרנו

X4 

 אלקטרו תרפיה

503750-1 

 ד"ר ג'נאן עבאס

 ליאורה שניוק

 סאהר אבו ליל

 

  הפסקה 13.00-14.00

 רפואה כירורגית 14.00-15.00

503710-1 

 ד"ר  עמרם  הדרי

 

15.00-16.00   

 שיטות מחקר הפסקה  16.00-17.00

503650-1 

 ד"ר איירין אפפלד

  

17.00-18.00  
 ופדיה ב'אורת

503690-1 

 ד"ר כמאל חמוד

 ד"ר ג'נאן עבאס

  

19:00- 18:00     

19.00-20.00      


