
 

 

 

 תשפ"א  -סיעוד  -תוכנית הלימודים 
 'א' סמסטר בשנה 

 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

 

 

 

 -תרגולים

הכנה 

להתנסות 

 קלינית

50133 

 

 

 -תרגולים

הכנה 

להתנסות 

 קלינית

50133 

 

 

 -תרגולים

הכנה 

להתנסות 

 קלינית

50133 

 

 

 -תרגולים

הכנה 

להתנסות 

 קלינית

50133 

סיעוד המבוגר: 

 -שחלוף גזים א'

פרופ' ריימונד 

 פרח

 

סיעוד המבוגר: 

 תנועתיות ותגובתיות

 וגדי שאהין" מר רכז

50134-01 

סיעוד המבוגר: 

 תנועתיות ותגובתיות

 וגדי שאהין : מררכז

50134-01 

9.00-10.00 

סיעוד המבוגר: 

 תנועתיות ותגובתיות

 וגדי שאהיןרכז: מר 

50134-01 

סיעוד המבוגר: 

 תנועתיות ותגובתיות

 וגדי שאהיןמר  :רכז

50134-01 

10.00-11.00 

מבוא לשיטות 

 מחקר

50-215-01 

ד"ר אמירה 

 עוסמאן
 

סיעוד המבוגר: 

 -שחלוף גזים א'

 דר' ציפי אברהם

 
סיעוד המבוגר: חילוף 

 חומרים א

אמירה : ד"ר רכזת 

 עוסמאן

50130-01 

סיעוד המבוגר: חילוף 

מערכת  -חומרים 

 העיכול

אמירה  ר"ד :רכזת

 עוסמאן

 

11.00-12.00 

מבוא לשיטות 

 מחקר

50-215-01 

 ד"ר אמירה

 עוסמאן

סיעוד המבוגר: חילוף 

מערכת  -חומרים 

 העיכול

אמירה  ר"ד :רכזת

 עוסמאן

50130-01 

12.00-13.00 

 פרמקולוגיה ב'

50122-01 

 דר' טארק ערטול

 סיעוד האישה

 גניקולוגיה

50-196 

פרופ'  יזהר בן 

 שלמה
 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

חשבון 

 רפואי

 

מדחת מר 

 נעאמנה

 

חשבון 

 רפואי

 

איהב מר 

 זועבי

חשבון 

 רפואי

 

וגדי מר 

 שאהין

 

חשבון 

 רפואי

 

גב' 

אינאס 

 אחמד

 סיעוד האישה

 גניקולוגיה

50-196 

פרופ'  יזהר בן 

 שלמה

סיעוד המבוגר: 

הפרעות במערכת 

 השתן

אמירה : דר' רכזת 

 עוסמאן

50131-01 

15.00-16.00  

 

סיעוד המבוגר: 

 מבוא

170-50  

 היאם קסיס

 שמס חליל

 שאולי קבסה

 שוקרי עבוד

 מבוא לגרונטולוגיה

 וגריאטריה

 לימור מלולד"ר 

 

 

סיעוד המבוגר: חילוף 

 מערכת  -חומרים 

 העיכול

50130-01 

אמירה  רכזת: ד"ר

 עוסמאן 
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) 

 

19:00- 18:00 
 אנגלית לפי רמה

(21:00-17:00)  

 אנגלית לפי רמה

(21:00-17:00)  

 אנגלית לפי רמה 

(21:00-:0017)  

 אנגלית לפי רמה

(21:00-17:00)  

 

 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)  



 

 

 

 

 

 תשפ"א  -סיעוד  -תוכנית הלימודים 
 ' סמסטר ב'בשנה 

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

8.00-9.00 
 סיעוד הילד והמתבגר

 ד"ר מוחמד חטיב

50-195 

 התנסות קלינית התנסות קלינית התנסות קלינית

סיעוד המבוגר: 

 שחלוף גזים ב'

 ויקטור עסאףד"ר 

 עיסאם קאדרימר 

 אניס סרורמר 
9.00-10.00 

 סיעוד הילד והמתבגר

 ד"ר מוחמד חטיב

50-195 

10.00-11.00 
 סיעוד האישה מיילדות

50-196 

 טל שטרן

סיעוד הילד 

 והמתבגר

50-195 

11.00-12.00 

סיעוד האישה 

 ומיילדות

50-196 

 רשא גאנםגב' 

סיעוד הילד 

 והמתבגר

50-195 

12.00-13.00 
 סיעוד האישה מיילדות

50-196 

 טל שטרןגב' 

סיעוד הילד 

 והמתבגר

50-195 

13.00-14.00 
 ילדותסיעוד האישה מי

50-196 

 טל שטרןגב' 

סיעוד הילד 

 והמתבגר

50-195 

14.00-15.00 

 תזונה ודיאטה

500200 

 עינב הרפזד"ר 

סיעוד הילד 

 והמתבגר

 ד"ר מוחמד חטיב

50-195 

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)  
 

19:00-20:00  
 אנגלית לפי רמה

(17:00-21:00) 
 

 אנגלית לפי רמה

(17:00-21:00) 
 

20:00-21:00  
 אנגלית לפי רמה

(17:00-21:00) 
 

 אנגלית לפי רמה

(17:00-21:00) 
 


