
'סמסטר א' שנה א: ג"תשפ

אוניברסיטה- 'יום ה*בית ספר- 'יום דאוניברסיטה- 'יום גאוניברסיטה- 'יום ב'יום א

18:00

יום חופשי

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

8-11/ ס" ש3

0162-7300

ר אנאבל ליפסקי"ד

'אנטומיה ופיזיולוגיה חלק א

11-15/ ס" ש4

0162-7100

ר גיתית אטלי"ד

מבוא לפסיכולוגיה

15-17/ ס" ש2

0162-7220

ר דידה פלייסיג"ד

קבלת החלטת בסיעוד

ס" ש1

0162-7132

טיפול כוללני

ס" ש5

0162.7123

 בריאות העובד והסביבה

0162.7126 /15-17

ס" ש0.5, מרינה פפרני' גב

: השיעורים יתקיימו בתאריכים

8.11.22+15.11.22+22.11.22

מיומנויות תמיכה יעוץ 

'והדרכה א

ס" ש2

0162.7124

התנהגות מקצועית

14-16/ ס" ש2

0162-7131

ר עירית שוורץ"ד

מבוא לבריאות הקהילה וקידום 

בריאות והסביבה

8-12/ ס" ש4

0162-7130

ר ענת עמית אהרון"ד

רונית צמח' גב

מיקרוביולוגיה

12-15/ ס" ש3

0162-7002

ר נטע אלטמן"ד

כימיה וביוכימיה

8-11/ ס" ש3

0162-7109

הדס שמש' גב

'אנטומיה ופיזיולוגיה חלק ב

11-14/ ס" ש3

0162-7101

ר נטע סופר צור"ד

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

חלוקת השעות בימי הלימוד בבתי הספר היא בהתאם ללוח הזמנים הנקבע בבתי הספר האקדמיים לסיעוד*:הערה חשובה



'סמסטר ב' שנה א: ג"תשפ

אוניברסיטה- 'יום האוניברסיטה- 'יום ב'יום א

14:00

16:00

17:00

יום חופשי

09:00

היבטים סיעודיים קליניים בתזונה

10-12/ ס" ש2

0162-7004

ר שלי רחמן אלבויים"ד

שיעור- פרמקולוגיה

12-16/ ס" ש5

0162-7111

ר אילנה דוביבוב"ד

ר אמיר זהר"ד

גנטיקה ואמבריולוגיה

11-14/ ס" ש3

0162-7113

ר שושנה סביון"ד

ר דגנית שקדי"ד

פסיכולוגיה התפתחותית

8-10/ ס" ש2

0162-7230

ר דידה פלייסיג"ד

07:00

08:00

פרמקולוגיה תרגיל

14-16

0162-7111

מוחמד אבו קאעוד: מתרגל

פתלוגיה כללית וספציפית

  8-11/ ס" ש3

0162-7120

ר גיתית אטלי"ד

סיעוד המבוגר עיוני

ס" ש24

0162-7115

*'ד+'יום ג

15:00

חלוקת השעות בימי הלימוד בבתי הספר היא בהתאם ללוח הזמנים הנקבע בבתי הספר האקדמיים לסיעוד*:הערה חשובה

10:00

11:00

12:00

13:00



סמסטר קיץ' שנה א: ג"תשפ

'יום א

18:00

חלוקת השעות בימי הלימוד בבתי הספר היא בהתאם ללוח הזמנים הנקבע בבתי הספר האקדמיים לסיעוד*:הערה חשובה

*בית ספר, ה-ימים ב

יום חופשי

ס" ש24, 0162-7115,  ('המשך מסמסטר א)סיעוד המבוגר עיוני 

ס" ש12, 0162-7118, סיעוד המבוגר קליני

ס" ש6, 0162-7201, סיעוד חולה הנפש עיוני

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00


