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 ג הנחיות רישום לקראת שנה"ל תשפ"

היא מינימום  1 לב: הדרישה לתואר  על מילוי כל    128)   ש"ש  64.  שימו  וקורסים כלליים. הקפידו  יסוד ביהדות  קורסי  כולל  נ"ז(, 
 הדרישות כדי לקבל זכאות לתואר. כמו כן יש לבדוק חובות אחרים כמו: אנגלית והבעה עברית. 

 י הצורך.  . יש לשים לב למילוי מכסה זו ולהשלים בקורסי בחירה לפמחלקהנ"ז( ב 92ש"ש )  46-.  כל הסטודנטים חייבים ב2
.  פטורים: סטודנטים המבקשים לקבל פטור ע"ס לימודים אקדמיים קודמים יגישו בקשה לוועדת הסטטוס באוניברסיטה מיד עם 3

 קבלתם. ניתן לקבל ייעוץ במחלקה. כל עוד לא אושר הפטור ע"י ועדת הסטטוס יש להירשם לכל הקורסים. 
 
 

 קורסי חובה:   -שנה א' 
 ש"ש  1.5 סטטיסטיקה  301
 ש"ש  1.5   לכלכלה מבוא 303
 ש"ש  1.5   מתמטיקה  304
 ש"ש  1.5   שיטות מחקר 309
 ש"ש  1.5   מבוא למדעי הבריאות 320
 ש"ש  1.5   מערכת הבריאות בישראל 321
 ש"ש  1.5   אפידמיולוגיה 322
 ש"ש  1.5   מבוא למינהל ציבורי וניהול ציבורי 334

 ש"ש    12 סה"כ שנה א'  
 

 קורסי חובה:  – שנה ב' 
 ש"ש  1.5 בריאות   כלכלת 305
 ש"ש     1.5   מימון ציבורי של מערכת הבריאות בישראל 307
 ש"ש  1.5 חשבונאות ניהולית במערכות בריאות  308
 ש"ש  1.5   ניהול יישומי מערכות מידע בבריאות 310
 ש"ש  1.5   ניהול לוגיסטיקה במערכות בריאות 311
 ש"ש  1.5   ניהול במערכות בריאות תכלים ושיטו  312
 ש"ש  1.5   ניהול סיכונים במערכות בריאות  323
 ש"ש  1.5   התנהגות ארגונית  331
 ש"ש  1.5 המשאב האנושי במערכות בריאות  332
 ש"ש  1.5 מנהיגות והנעת עובדים במערכות בריאות  333

 ש"ש  15 סה"כ שנה ב'      

 : קורסי חובה  – שנה ג' 
 ש"ש  1.5   כלכלת תרופות 306
 ש"ש  1.5   טכנולוגיות מתקדמות בשירות מערכת הבריאות 313
 ש"ש  1.5   מערכות בריאות בעולם 324
 ש"ש    1.5   הרפואה בקהילהניהול   325
 ש"ש  1.5   קידום בריאות 326
 ש"ש  1.5   ניהול שירותי בריאות במצבי חירום 327
 ש"ש  1.5   חוק ומשפט בבריאות 334
 ש"ש  1.5   היבטים חברתיים בבריאות 335
 ש"ש     1.5 אתיקה במערכות בריאות  336
 ש"ש  1.5   יסודות הביטוח במערכות בריאות 337
 ש"ש     2 סמינריון מחקר  340
 ש"ש     2   מחקר סמינריון  341

 ש"ש  19 סה"כ שנה ג'  
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