
 

 

 מערכות בריאות לסטודנטים שהחלו בשנה"ל תשע"ב ניהולמבנה התואר במחלקה ל

 נ"ז. 133 -מבנה התואר הראשון, מורכב מ

  נ"ז. 12נ"ז וקורסי מורשת בשיעור של  22נ"ז, קורסי בחירה בשיעור של 99הסטודנטים ידרשו להירשם לקורסי חובה כוללים בשיעור של 
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 הקורססוג  נ"ז שם הקורס  

 חובה 2 קריאה ביקורתית

 יסוד 3 מבוא לכלכלה מיקרו

 יסוד 2 מבוא לחשבונאות

 יסוד 4 מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר א'

 חובה 4 יםהלמניישומי מחשב ל

 יסוד 2 מתמטיקה א'

 חובה 2 מערכת הבריאות בישראל

 חובה 4 מבוא למדעי הבריאות

 יסוד 4 יסודות הניהול

 יסוד 3 מאקרומבוא לכלכלה 

 יסוד 4 מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר ב'

 חובה 2 כתיבה מדעית

 יסוד 2 ניהול משאבי אנוש

 יסוד 2 ב'  מתמטיקה

 יסוד 2 מערכת הבריאות בעולם

   42 סה"כ

 סוג הקורס נ"ז שם הקורס

 טכנולוגיותסוגיות במדיניות והערכת 
 רפואיות א'

 חובה 2

 טכנולוגיותסוגיות במדיניות והערכת 
 רפואיות ב'

 חובה 2

 חובה 2 סוציולוגיה של הבריאות

 חובה 3 לוגיסטיקה ותפעול במערכות בריאות

 חובה 3 במדעי בריאותמערכות מידע ממוחשבות 

 חובה 2 ובריאות הציבור א' אפידמיולוגיה

 חובה 2 אפידמיולוגיה ובריאות הציבור ב'

 חובה 2 ביטוחי בריאות

 חובה 2 כלכלת בריאות

 חובה 2 רפואה ומשפט

 חובה 2 מודלים בקבלת החלטות

 חובה 2 דיני עבודה

 חובה 2 ניהול מרפאות

קורסי בחירה מהתחומים: קידום בריאות או 
 מדיקל אינפורמטיק

 בחירה 12

 מורשת 4 קורס מורשת

   44 סה"כ

https://www.ariel.ac.il/healthmanagement/courses/Computerized_Information_Systems_Health_Care
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 קורסי בחירה רשימת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 חובות נוספות:

 פטור בהבעה עברית 

 פטור באנגלית 

 לפחות במשך השנה כדי להמשיך לשנה הבאה. 65סטודנט חייב להגיע לממוצע של 

 את לימודיו בממוצע נמוך מזה. המחלקה רשאית להפסיק

 נוהל הגשת בקשה לפטור לכלל הסטודנטים

 עד תחילת סמסטר. להגיש בקשות לפטור על סמך לימודים על תיכוניים קודמים יכולים להגישן  בוגרי יב' וסטודנטים אשר מעוניינים

סילבוס הקורס ממוסד אקדמי מוכר הכולל  ולצרף את המסמכים הבאים: טופס בקשה לפטור על מנת להגיש בקשה לפטור על הסטודנט למלא
 .ומעלה 70עבורו מבוקש הפטור יהיה   סציון מעבר של הקור -גיליון ציוניםוהיקף שעות הקורס הנלמד 

 נ"ז. 30עד  סה"כ הפטורים אשר סטודנט יכול לקבל מסך נקודות הזיכוי לתואר הינו

 

 סוג הקורס נ"ז שם הקורס

 חובה 4 ניהול סיכונים, אבטחת איכות ונהלים

 חובה 2 קידום בריאות והתנהגויות בסיכון

 חובה 2 בבריאותתקשורת וסוגיות שיווקיות 

 חובה 2 דילמות אתיות ברפואה

 חובה 2 התמודדות עם ניהול פניות ותלונות רפואיות

 חובה 2 דיני עסקים

 חובה 2 תקצוב ובקרה בארגוני בריאות תמחור,

 חובה 3 תורת המימון 

קורס בחירה מתחום: קידום בריאות או 
 מדיקל אינפורמטיק

 בחירה 10

 מורשת 8 קורס מורשת ישראל

 חובה 4 ניהולסמנריון ב

 חובה 6 עבודת גמר בבריאות

   47 סה"כ

 נ"ז שם הקורס

 2 גיאוגרפיה רפואית

 2 אתיקה וטיפול בזקן

 2 בריאות וסביבה

 2 ניהול בטיחות בארגוני בריאות

 2 ניהול איכות בארגוני בריאות

 2 קונפליקטיםניהול משא ומתן ויישוב 

 2 פעילות גופנית כרפואה מונעת

 2 י לניהול אורח חיים בריאגהבסיס הפיזיולו

סוגיות ניהוליות ותפעוליות במערכת 
 הבריאות

2 

 2 שיווק ניהול ו

 2 חוזים והתקשרויות במערכת הבריאות

 2 הצרכן במערכת הבריאות

 2 סטנדרטים במחשוב רפואי

 2 תיק רפואי ממוחשב

 2 מידענות רפואית

 2 נפורמטיקהיביוא

 2 טכנולוגיות מידע בבריאות הציבור

 2 ניהול מצבי חירום ואסון 

https://www.ariel.ac.il/images/stories/site/departments/healthmanagement/forms/Request_free_health_manager.doc

