
  מועדי בחינות בית הספר לבריאות הציבור
  13.2.17 -מעודכן ל 

 (המידע האישי לתלמידובאתר  לוח בחינות –ביה"ס לבריאות הציבור באתר , יש להתעדכן בלוח הבחינותשינוים )שימו לב, כי יתכנו עוד 

 סמסטר א'
 מועד ב' מועד א' שם הקורס מס' קורס

1001-0400  - 25.11.16 הות במעבדהבטיחות וג 

1011-0158  26.2.17 29.1.17 מבוא לאפידמיולוגיה 

0103- 2001  2.3.17 2.2.17 ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב  

1015-0158  2.3.17 2.2.17 שיטות סטטיסטיות מתקדמות 

 2.3.17 2.2.17 כלכלת בריאות 0146-1009

 5.3.17 5.2.17 מבוא לניהול מערכות בריאות 0158-1205

 5.3.17 5.2.17 א' קידום בריאות אינטגרטיבי 0146-1109-01

5113-0103  9.3.17 9.2.17 חלק א' –מבוא לביוכימיה וביולוגיה של התא  

 9.3.17 9.2.17 מבוא לקידום בריאות 0146-1102

1105-0146  9.3.17 9.2.17 פענוח נתונים אפידמיולוגיים  

 9.3.17 9.2.17 יסודות החשבונאות למערכות בריאות 0146-1010

1118-0158  13.3.17 12.2.17 מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות 

 13.3.17 12.2.17 תפעול מערכות בריאות 0146-1008

 13.3.17 12.2.17 מחלות מוח, אדם וסביבה –נוירואפידמיולוגיה  0158-1121

 13.3.17 12.2.17 קידום שוויון וצמצום פערים בבריאות 0146-1114

1121-0146  19.3.17 16.2.17 רוחנית, חברתית-קידום בריאות נפשית 

0032-0103  19.3.17 16.2.17 הבריאות רכתיישומים למע-תורת ההחלטות 

1113-0158  20.3.17 16.2.17 אפידמיולוגיה של תזונה 

 26.3.17 19.2.17 מתודולוגיות מחקר והערכה בקידום בריאות 0146-1106

 2.4.17 19.2.17 ניתוח עלות תועלת למערכות בריאות 0146-1101

 27.3.17 19.2.17 בקהילה נפש ובריאות פסיכיאטרית אפידמיולוגיה 0158-1208

 26.3.17 23.2.17 יסודות המימון למערכות בריאות 0146-1011

1113-0146  2.4.17 23.2.17 היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי 

 2.4.17 23.2.17 ניסויים קליניים 0158-1201

 2.4.17 23.2.17 אפידמיולוגיה של סרטן 0158-1106

 3.4.17 23.2.17 תקשורת וקידום בריאות 0146-1115

 .'תלמידים המחויבים בקורס שנתי של פענוח נתונים אפידמיולוגיים, יבחנו על קורס זה בתום סמס' ב 

 .לקורס השנתי של "פרקטיקום בקידום בריאות" אין בחינה 

https://med.tau.ac.il/pub-health-exams-schedule
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/


 'בסמסטר 
 מועד ב' מועד א' שם הקורס מס' קורס

 6.8.17 26.6.17 מתקדמותאפידמיולוגיות שיטות היבטים נבחרים ב 0158-1207

 6.8.17 2.7.17 שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה 0158-1013

 יפורסם 4.7.17 קידום בריאות בקשישים 0146-1122

 8.8.17 6.7.17 חלק ב' –ביוכימיה וביולוגיה של התא  0103-5114

 10.8.17 9.7.17 ביוסטטיסטיקה ב'  0158-1110

 3.8.17 11.7.17 הצעת מחקר תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת 0158-1206

 3.8.17 13.7.17 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור 0146-1012

 13.8.17 16.7.17 מבוא לכלכלת בריאות 0146-1117

 13.8.17 16.7.17 אפידמיולוגיה של פעילות גופנית 0158-1125

0158-1000 

0146-1107 

 15.8.17 18.7.17 פענוח נתונים אפידמיולוגיים

 17.8.17 20.7.17 ניהול טכנולוגיות רפואיות 0158-1007

 17.8.17 20.7.17 ב' -קידום בריאות אינטגרטיבי 0146-1109-02

 17.8.17 20.7.17 אפידמיולוגיה של סכרת וסיבוכיה 0158-1119

 17.8.17 20.7.17 מיקרו -התנהגות ארגונית  0159-1129

 20.8.17 23.7.17 ונגיפיים חיסונים נגד זיהומים חיידקיים 0158-1120

 20.8.17 23.7.17 עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות 0146-1103

 20.8.17 23.7.17 אפידמיולוגיה סביבתית 0158-1002

 20.8.17 23.7.17 מאקרו-התנהגות ארגונית 0159-1130

 24.8.17 27.7.17 אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית 0158-1012

 24.8.17 27.7.17 תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי 0146-1125

 24.8.17 27.7.17 מדיניות ושרותי בריאות בארץ ובעולם 0146-1013

 3.9.17 30.7.17 ניהול איכות בשרותי בריאות 0146-1124

 3.9.17 30.7.17 תרומתו של שינוי אורח חיים כמרכיב של משטר טיפול תרופתי 0146-1118

 3.9.17 30.7.17 לראיון מוטיבציוני וטיפול התנהגותי קוגניטיבימבוא  0146-1119

 3.9.17 30.7.17 אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין 0158-1010

 

  לקורסים הבאים אין בחינות:

 ""פרקטיקום בקידום בריאות  

 אתיקה של מחקר"" 

 "כתיבה מדעית" 

 

 

 

 


